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పరిచయము 

మా తర్మడిగాశైన కీ॥ శే॥ విమర్శ కావార్య-శిల్పకళాకో విద 
చర్ల స్నుబహ్మణ్య కవిగారు కాశ్యపకిల్పము, మానసారము, థీల్ను 

చత్నము, నమరాంగణ స్మూతధభార, అప రాజితపృచ్చ విశ్వకర్శ 

1పకాశ, విశ్వకర్నీయ శిల్పము శిల్ప సంగహమ', మయవా స్తు, 

మయయమతమను, ఆ|'క్రేయ శిల్పము, నారదీయశిల్పము, గాచ్లేయాగ 
_ మము, పరశివ విశ్వక రాగ మము, మున్నగు నెన్నియో (పాచీన 

(గంథములు పరిశీలించి వాటి నొక పద్ధతి పకారము 16 భాగములు 
_ నల “భారతీయ మహాశిల్పము” అను మహా, గంథముగ తయారు 

. జేసిరి, అందు 16వ భాగము శిల్పపదములతో గూర్చిన నిఘంటువు. 
తూరు 1951 లో రచించిన మహాకవి కందుకూరి ర్ముదయ్య (పణీత 

నిరంకుకో పాఖ్యానము యొక్క, నుధాతరంగిణీ వ్యాఖ్య 'ముందరో 

. మహా పండితుల (పశంనలను బొందినది. ఆ (గంథమును రచించిన 
 వెమ్మట నెంతయో కష్టపడి మా తం డిగారు పై[గంథము లన్నియు 

' సేకరించి “భారతీయ మహాశిల్పము”ను రచించిరి. వారు “భారతీయ 
= చుహాశిల్పము” 12కి భాగములకు | వాసిన వీథి కను జూచిన, నారా 

' పంథముల నేకరించుటకు, (వాయుటక్షు, ము] దించుటకు బడిన శవము 

' శుదితము కాగలదు. వారంతటి (శమ దీసికొనియు ఆంధ పదేశ్ 

. 'శ్రభత్వమువారి ఆర్థికసహాయములో నా |గంథము నందలి 1, 2కి 
"భాగములను 1071లో ము దించగ లిగిరి. మూ తం|డిగారు 1008లో 

. శరిమపదించిరి. నేను 1992 లో పదవీవిరమణ గావించిన వీవు శు 

_ మా తండిగారు రచించిన*భారతీయ మహాశిల్పము” నందలి డ,5,6 
భాగములను శ్రీ, తిరుపతి తిరుముల చేవసానమువారి ఆరిక సహాయ 
ముతో ము దించుట జరిగినది. తరువాత 1997 లో [1 తిరుముల 

' తిరుపతి దేవస్థానం ఎన్టికళ్యూటివ్- ఆఫీసరుగారిని 7, 8 9 భాగముల 
_ ముదణకు ఆర్థిక సహాయముకొఅకు అగర్థించగా వారు పదిహేనువేల 
రూపాయల ఆర్థిక సహాయమును మంజూరు చేసిరి, 

భారతీయ మహోశిల్పము 7,8,9 భాగముల ము దణకు 

i ఆర్థికనహాయ = మొనరించిన శ్రీ తిరుమల తిరుపతి "చేనస్థానము 
| కార్య నిర్భహణాధి కారి వారికి సకాలములో ముదణ పూర్తి 

గావించిన తెనాలి న్యూ నిజయా ఆర్య పెన్, తిరునుల 'వింటర్చు, 

: విజయలవ్ష్మి (వీింటర్పు వారికి, కృతజ్ఞతలు “తెలియ జేయుచు 
'. ఇవగనంతుడు వారిని ఆశీర్యదించుగాక యని కోరుచున్నాను. 

-ాన్వర్ద వాచనృ్పతి, 



iv 

స్వర్ణ స్ముబహ్మణ్యు కవిగారి జీవిత చర్మితము 
| ప్ర కలనేత 

స్వర సుబ్రహ్మణ్య కవిగారు నేటి (పకాశము జిల్లాలోని 

ఒంగోలు చిలకలూరి పేట మార్లములో గల కోనంకి (గామముసక్ష 

దగ్గణలోనున్న కోళ్ళ పూడి (గామములోని కొ కేశ్వరరావు-ల క్షమా 

దంపతులకు కీ! శ॥ 1901 సం॥న. జన్మించిరి. ఏరికి బాల్యముననే 
వితృ వఏయోూగము కలుగుటచే తం డియొక మేనమావుల (గామ 

మగు మురికిపూడిలో నివనీంచుచుం జెడివారు. . వారచట పాధమిక 
పాఠ శొలలో విద్య నభ్యనించుచు నొకదినమున గృహమునుండి 

పాఠ తొల శేగుచుండగా మార్గమధ్యమున నృద్ధ దంపతులు కన్సించి.. 

వారి శెద్దియో నుపచేశించి “నిత్యము దీనిని మననము జేనికొనుము,. 
నీకు మేలు కలుగును” అని వచించి యదృశ్యమై పోయిరనియు, 
వీమ్మట వారే |గంథముల. జూచినకు సవియన్నియు నంతకుమునుప్పు' 

జూచినళ్షు యుండి జ్ఞా పకముండెడిననియు కవిగారు. వారి కాల్ఫ్శీయు 

లగు దీవి లక్షీ కాంత రావుగారి తో జెన్సిరి, 

ను్రహ్మృణ్య కవిగారు (ప్రాధమిక పాఠశొల విద్యను బూ ర్తి 
చేసిన యనంతరము వారితల్లీ స్ముబహ్మూణ్యము గారిని, వారి ఇళ్లెలు. 

శ్యామలాంబను దీసికొని మురికిపూడి. "నుండి బయలు బేరివచ్చి 
గుంటూరుజిల్లా పొన్నూరు మండలములోని పెదపాకెము (గామ 
ములో. స్థిరనివాస మేర్చజచుకొ నెను. .అతి 'చాల్యమున నే . కుటుంబ 

భారము వహించిన కవిగారు న్యరక్లకార వృత్తి ననలంబించి 
(ఆవృ_తినిగూడ నెచట నభ్యసించ లేదు) కుటుంబమును: బోషించుచు 

తెలుగు నంసన్క్య్ఫాత' |గంథముల నొక్కొక్ళ దానిని కొని తానే, 
న్యయముగ చదువుకొను చుంజెడివారు. తరువాత నా [గ్రామములో 
పది శెంట్ల స్థలమునుకొని గృహమును నిర్మించుకొనుచు నా గృహము 

నకు గావలనీన ద్వారములు, కిటికీలు, తలుపులు తానే నస్యయముగ 
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కవిగారిర చనలు 

పార్వతీ పరిణయము _ హరికథ, దీనిని 1929 లో ముది0 

చుట జరిగినడి, ఇందు కవిగారే పతికీ ర్తనకు రాగ . తాళ 

ములు |వానిరి. -ఈ|గంథము “బాలకవి గొ (పనిద్ధిగాంచిన 

కవిగారి తొలిరచనహైనను నది (పౌఢకవిత్వము,. 

ఆధ్యాత్మ వీర బహ్మంగారీ చరిత్రము. దీనిని (పుథమముగ 

1984 లో ముదించుట జరిగినది, తరువాత ననేకులనేక 
మారులు ము దించుట యు జరిగేను, 

మహాకవి కందుకూరి రుడయ |పణీతంబగు నిరంకుకో పాఖ్యా 

నమునకు సుభా తరంగిణీ వ్యాఖ్యానము. ఈ |గంథము 

1051 లో మ్ముదించుట జరిగినది. కవిగారికి సంసా తాం ధ 

ముల యందుగల పాండితీ (వతిభ నీ గంథము వెల్లడించు : 

చున్నది. ఈ వ్యాఖ్యానమున కవిగారు. నన్న య-తిక్క-స, 

శ్రీనాథుడు మున్నగు ముఖ కనుల 219 (గ్రంథముల . 

నుదహరించిరి, అప్పకొవివంటి్ [ప్రముఖుల [ప్రయోగముల . 

నుదడాహరణములతో విమర్శించిరి. . (పన్తుత మో (గంథ 

మును తెలుగు విశ్యవి ద్యాలయము వారు పునర్శుడించు 

చున్నారు, 

“అమరుకావ్యము” నకు తాత్చర్యమును (వానీరీ ప్రచురణ 

1974 సం!॥రము, 

ఈశ్వరమ్మ గారి కాలజ్ఞానము (పచురణ 1979 నం॥!రము, 

చాణాల శరభకవికృత “శ్రీకాళహస్తి శతకము పరిశీలించి 

(మవాయబడినది, (ప్రచురణ 1070 సం!రము, 
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శ్రీ ననారీ విశ్వేశ్ణరస్యామివారి మహీమలు : |పచురణ 

1979. ఈ(గంథమున కవిగారి చినతాత కుమారుడై న శ్రీ 
అమరలీంగ స్వామివారి జీవిత చరిత, నారి వముహివులు 

వివరింపబడినవి. 

విశ్వ (బాహ్మణులకు (పథమ స తా రార్మ్యత (ప్రచురణ 

1979 నం|రమను. ఇందు వేదముల నుండియు, ఉపనిషత్తుల 

నుండియు, పురాణములనుండియు ననేశకవివరము లీయబడి నవి, 

విశ్వకర్శ (వతకల్చ్పము గ ము దణ 1980 మరియు 1009, 

యలనర్హి ఆంజనేయ శొశ్ర్రిగారి జీవిత చరిత, 

భారతీయ మహోశిల్పము : ఈ (గంథమునం దనేక శిల్ప 

గంథము లుదహరింపబడియున్నవి. ఈ |గంథము పది 

యాజు ఫాగములుగల మహద్ద్యంధము, ఇందు 1,2 8 

భాగనులు ఆంధ పబేక్ (పభుత్యమువారి ఆర్థిక సహాయ 

ముతో 1971 లో మ్ముదించబడినవి. 4, 5, 6 భాగములు 

తీరుమల.- తిరుపతి చేవస్థానమునారి ఆర్థిక సహాయముతో 

1996 సం॥!రములో ముదెంచబడినవి. మిగిలిన పది భాగము 

లము) దితేనులు. 

మనుసూ తము. 

నాగరఖండము : టీకా తాత్పర్య నహితము 

ఈశ్యరశతకము : తాత్సర్య సహితము 

పరవస్తు చిన్నయసూరిగారు రచించిన' బి ;అము[ దితములు ? 
లక్షణ సం|గహముి నృత్యు దాహరణ 

కలా — ల నానా సహితము, 

ఆంజనేయ శ్యాష్ర్రిగారి (పార్థనా శ్లోకములు స౦స్కషళమలో 
రచించిరి, అవి (పతీరోజు విద్యార్గులచే పఠింపబడుచుండును. 
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సంతానము. భార్యావియోగము 

కవిగారికి 1081వ నం!న విశ్వనాధా చారి, 11.90.1908! 

శ్రీముఖ నం॥ము భాదపద బ!న_ప్తమి సోమవారము రాతి 12.00 

గం[కు మృగశిర 1వ పొదమున వాచస్పతి, 1985లో కో కేశ్యరరావు 

రాజ్యల క్రీ అక్కా ఎ బావగారలైన వడ్జెపాటి కోటమ్మ. 

హనుమయ్య గార్లకు సంతానము లేనందున, విశ్వనాధాారిని వారు 

ద_త్తతగ న్వీకరించిరి, 

కవిగారీ భార్య 1949వ నం!లో (పసవమున జై పొన్నూరు 

లోని అమెరికన్ హోస్పిటలులో చేర్చబడి, మృతశిళువును (ప్రనవించి 

యచటనే స్వర్గన్గురాలయ్యెను, 

స న్మానములు 

కోవిగారీకి నంద్యాల మున్నగు ననేక చోటుల నుననన్మాన 

ములు జరుపబడెను. ఆళ్ళగడ్డలో 1978 సం[॥న కనకాభిపేకము 
జరిగెను. 17-_12---1966న గుంటూరు హిందూ కా లేజి పాస్కూ 
లులో ఆనాటి అమాత్యులు యమ్, ఆర్. అప్పారావుగారి నమత్ష , 

మున గుంటరారుజిల్లో విద్యా శాఖాధికారిగారు ననా శ్రనించిరి. 

దేవాలయ 'తిస్టులు : సు బహ as ' కవిగారు గుంటూరు 

(పకాశం జిల్లాలలో ననేక (గ్రామములందు వివిధ చేవ తా [ప్రతిష్టలు 

జేసిరి 

అంత్యదశ 

కవిగారు చివరగ నొక” వారమురోజు అనారోగ్యముతో 

బా ధవడి 1988 లో పరమపదించీరి, 

xi 

వంశ (ప తిష 
౨ 

శ్రవిగారి చిన తాత కుమారుడో న “అనురలింగమతి 
ఛాల్యము 

స్ సే పాఠ శొలయందు వి ద్యాబుద్దు లభ్యునింవ లేదు. పం డెండు 

+ 

— అచ వా క బు అం న 

సంవత్సరముల (పాయమున సె (బహ్మాళ్ష న నంపన్ను జై. తాను నివ 

నించు ముప్పవరము(ఒంగోలు.-చిలక లూరిపెట మార్షములోనున్న ది) 

(గామములోను; రామకారు కొండ వెనను, అ'నేగ మహాత్మ్యము 

లను జూవీ శ్రీ శెలమునకు తపస్సుకి నెళ్ళుచున్నానని వచించి 

"వెళ్ళిపోయెను, 

కవిగారు శేవలము సాధమిక సాఠ శాలయందు విద్య నభ్య 

సించియు నయముగ సంస్క తాం ధములయం దపార పాండిత్యము 

గడించి వాస్తు-జ్యోతిప.-సాహీ త్యములయం 
దనే (గఅథములను 

రచించెను, అప్పకవి వంటి మహోక వులనాు విమర్శించి తన పాండితీ 

(ప్రతిభను విద్వత్ లోకమున చాటను 

ఇధు నిద 
కవిగారి రెండన  కునూరుడనగు వాచస్సతి వై 

ఛా న్ర్రమునందు పట్టాపుచ్చుకిోని, పదవీ విగమణానంతేరము వుహా 

క్రవియగు వాలీ)కి రచించిన రామాయణము నింతేవణు శీక్షవి 

యూహించని రీతిలో ముఖ్యమగు శ్లోకములు, వాని తాత్పర్యము, 

వాటి వివరణ (వాని, “ఇదియే రామాయణము నందలి నహజకథ” 

అని యెల్లరు (పశంశించే విధముగా" వాల్నీ! రామాయణసనారఖాలు 

రచించి పండిత పామరుల నున్న నలను ఫోంజెను, 

ఈ [గంథమును గురించి కొందణి ఆభిపాయములు. 

“విమర్భకాచార్యులు, శిల్పకళా కోవిదులు (బహ తీ స్వర్ణ 

స్నుబహ్మణ్య కోపీం| దుల ప్యుతులు డా! వాచస్చతిగారు విరచించిన 

“వాల్నీ!ి రామాయణ సౌరభాలు” అనే విమర్శనాత్మక (గంధాన్ని 

కట్టినపట్టు విడవకుండా ఆమూలా గ౦గా పఠించాను. అమందమైన 

2) 
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వంశ(పతిష 
అ 

రి చిన తాత కుమారుడై న “అమరలింగమితి బాల్యము 

"లయందు వి ద్యాబుద్ధు లభ్యసింవ లేదు. పం డెండు 
వ్య wa వాం అం అద ద _ 

ల (సాయమున సె (బహ్మృజ్ఞ న సంపన్నుడ. తిను నివ 

,వరము(ఒంగోలు-చిలక లూరి పేట మార్లములోనున్న ది) 

న్కు రామకూరు కొండ సెనను, అనేన మహాత్మ్యము 

శ్రీశెలమునకు తపస్సుకై వెళ్ళుచున్నానని వచించి 

రు శేవలము పాధమిక సాఠ శాలయందు విద్య నభ్య 

యముగ సంసా తాం| ధములయం దపార పాండిత్యము 

స్తు_జ్యోతిహ_సాహీ త్యములయం దనేక (గ్రంథములను 

అప్పకవి వంటి మహాకనులను విమర్శించి తన పాండితీ 

వ్యత్ లోకమున వాకును 

రి రెండవ  కునూరుడగ వాచస్పతి పళు వైద్య 

దు పట్టాపుచ్చుకొని, పదవీ విగమణానంతేరము మహో 

నీకి రచించిన రామాయణము నింతవణ ేకవి 

) రీతిలో ముఖ్యనుగు శ్లోకములు, వాసి తాత్పర్యము, 

౩ (వాసి, “ఇదియే రామాయణము నందలి సహజకథ” 

(పశంశించే విధముగా'వాల్నీకి రానూయణసారఖాలు” 

త పామరుల మన్ననలను పొంచెను, 

గంథమును గురించి కొందణి ఆభిపాయములు. 

'ర్భకాచార్యులు, శిల్పకళా కోవిదులు ద్రహ్మత్రీ, స్వర్ణ 

కోపీం దుల పతులు డా॥ వాచస్పతిగారు విరచించిన 
'మాయణ సౌరభాలు” అనే వినుర్భ నాత్శక గంథాన్ని 

డవకుండా ఆమూాలా గంగా పశించాను. అనుందమైన 



Xx 

ఆనందం కలిగింది. విమర్శించటంలో సు బహ్మణ్యక వుల సునిశిత 

దృష్టి కుమారులకు సంకమించింది. వాచస్పతిగారు నభూతో నభ 
విష్యతి అన్నట్లు వాల్మీకి రామాయణ. సౌరభాలను గువాళింప 
జేశారు,..... జా! కన్నెగంటి రాజమల్లావారి M. A. Ph.D, 

తెలుగు 'లెక్సరర్. S.V. K.P. కళాశాల్క మార్కాపురం, 

“ఇన్నాళ్ళకు వాల్మీకి రామాయణ సౌరభాలు అనే మంచి 

(గంథం చదివినందుకు ఆనందిస్తున్నాను. ముందుగా డా! స్వర్ణ 

వాచస్పతిని అభినందిస్తున్నాను. నిజాన్ని నిర్భయంగా నిస్సం 

కోచంగా ఆవిష్కరిస్తున్న ందుకు... మతమా థ్యంనుంచి గతజాడ్యం 

నుంచి శృతశ్ళంఖలాలు తుహ్పుకు వదిలించడానికి వచ్చినదీ [గంథం 
ewe ఈ (గంథం చక్కని విశేమణతోనూ. వివరణాత్మకంగా 
ఉదాహరించిన తీరు బాగుండి...... 27 

ఆచార్య గుజ్జర్ల మూడి కృపాచారి, తెలుగు శాఖాధిపతి, 

నాగార్జున విశవిద్యాలయం, గుంటూరు, 

' వాల్మీకి రామాయణాన్ని గ్వుహ్హైింగా పరిశీలించి మిరాబుద్ది 
క్ష | | కందిన సూశ్ష్యూం కాలను పొందుపరచినందుకు సంతోవం, గాను 

గతికరీతిలో గాకుండా వాల్ఫీకి రామాయణాన్ని కొ_త్తకోణాల్లోంచి 
మదూనీన మీ ([పయత్నం |పశంనసీయం. రామాయణ జిజ్ఞాసువులు 

అవశ్యం చదవవలనిన (గంథం మోాది....., 

జ్ఞానవీఠ పురస్కార (గహీతు పద్భభూవణ్ 

డా॥ సీ, నారాయణరెడ్డిగారు. 

మరియు నెందరో. (ప్రముఖులు |పశంనించిరి. ఈ (గంధ 
రచనను పురస్కరించుకొని జా! న్వర్ష వాచస్పతిగారికి 25.12.95 న 
గుంటూరులో సన్మానం చేయుట జరిగినది, 

ఇవన్నియు | వాయుటలోని ముఖ్యో దేశం ఒక్క-కు. మనం 
ఈనాడు విద్యను డిగీలతో కొలుస్తున్నాం. న్యర్ల స్నుబహ్మణ్య 

xi 

కవిగారీ చదువు (పాథమిక పాఠశాల విశే పరిమితమైనది. “కొని 
వారు నంస్క్యు తాం్టధ పండితు లాశ్చర్యపడే విధముగా న నేక 
(గ్రంథములను రచించిరి. వాళు రచించిన “నిరంకుకో పాఖ్యాన సుధా 
తరంగిణీ వ్యాఖ్య”ను గుజించి తవు అభ్మిపాయము (వాయుచు శతావ 

ధాని చల్లా వీచ్చయ్య శకి గారు “సుధాతరంగిణ్యాఖ్య (స్వర్ష సుబ 

హృ్మణ్య కోని కరక) యుభయ వాజ్మయ రనకిపానకొలవా రనుభ 
వింపదగియున్నది. ఇందు సందర్శోచితముగా వివిధ నిఘంటువులు 
వ్యాక రణాలం కాది శాసనములు, నకల గీ తాభి నయభరత కలా 
లక్షణ [గంథములు 'పెక్కలునహరింపబడినవి. “కవినమయములు” 
“పకృతలిసావ్రాతరా తి” “కవిస్ఫ నయము” లోకో కులు” “న్యాయ 
ములుమున్నగు కవితాసామ। గి సమ్మగ ముగా, హృదయంగ 
వుముగా వివరించి సంభానింపబడినది. దీవిని జాగ త్తగా బకొంచ్చి 
ధారణ జేనినకలార్థి కొక యాం ధభావయండేగాక, సంనకా తభాపొ 
'కావ్యము లన్యయించుటయందును నిరాఘాట పాండిత్యము తప్పక 
వేకూరగలదు. ...., 00 

అచేవిథము?గా డా॥ స(ర్ల వాచస్పతి పళు వైద్య శాస్రుము 
నందు పట్టభ్మాదుడై సాహిత్యమునందు వాల్మ్నీకివంటి మహాక నుల 
(గంథములను విమర్శించి పండితుల మన్నన లందుకొనుట (పశంస 

_ నీయము. 

డా! స్వర్ణ వాచన్సతి గారు తన తంగడిగారిచే (వాయబడి 

అమ్మ దితములుగ నున్న (గంథములను మ్ము దించుటకు జేయు చున్న 
కృనీ |పశేంననీయము.. 

వేచాగమ సంస్కృత పండితులు 

పురోహిత నా(మాట్ 

శ్రీ పామర్తి నాగభూషణశర్మ, తెనాలి, 
గాంధీనగర్ _ శ్రీ, యలవర్తి ఆంజ నేయ "ళా స్రీ 

'వేదసంస్కృత పాఠ వొల, (పథానోపాభ్యాయులు 
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ఏవు పాథమిక పాఠశాల వణుశే పరిమితమైనది. కొని 

బృ తాంధ పండితు లాళ్చర్యపడే విధముగా న నేక 

) రచించిరి. వాళు రచించిన “నిరంకుకో పాఖ్యాన సుధో 

ఖ్య”ను గుణించి తవు అభి పాయము (వాయుచు నతావ 

'చ్చయ్య శ్రి గారు “సుధాతరంగిణ్యాఖ్య (స్వర్ష సుబ 

క_ర్శృక) యుభయ వాజ్మయ రనవిపానకలవా రనుభ 

క్నది. ఇందు నందర్భ్భోచితముగా వివిధ నిఘంటువులు 

కాది శాస్త్రములు, సకల గీతాభి నయభరత కలా 

ములు “పిక్కు-లుడవారింపబడినవి. “కొవినముయములు”” 

కూతకాతి” “కవిసనయము” లోకో కులు” “న్యాయ 

గు కవితాసామగీ సమ్మగ ముగా, హృదయం 

రించి సంభానింపబడినది. దీనిని జాగ త్త్గా బరఠొంచ్కి 

'లార్థి కొక యాం ధభాహయంచదేగాక, నంస్క్య్యుత భాపొ 

(యించుటయందును నిరాఘాట పాండిత్యము తప్పక 

థముగా డా॥ స్వర్ణ వాచన్చతి పశువైద్య శాన్ర్రము 

దుడై సాహిత్యమునందు వాల్మీకివంటి మహాకవుల 
విమర్శించి పండితుల మన్నన లందుకొనుట (పశంస 

క(ర్ల వాచన్చతిగారు తన తండిగారిచే (వాయబడి 
ముగ నున్న [గంథములను ముదించుటకు జేయు చున్న 

నీయము.. 

వేదాగమ సంస్ఫాత పండితులు 

పురోహిత సా మాట్ 

శ్రీ సామ ర్త నాగభూషణశర్మ, తనాలి, 

గాంధీనగర్ _్రీ యలవర్తి ఆంజ నేయ ళా స్రీ 

'వేదసంసగ్భాత పాఠ శొల, (వభానోపాభ్యాయులు 



పీఠిక 

1951 సంవత్సర (పాంతమున వాస్తుమథనామృతము, శిల్ప 

మథనామృతము, భారతీయ శిల్పము అను మూడు |గంథములను 

చే ర్వేటుగా రచింప దలచి వాస్తుమథ నామృతమును భారతీయ 

శిల్చ్బమును (వానితినిగాని యవి ము దింపబడ లేదు. ఇంతలో మ న్నేటి 

కోట వాన్తవ్యులగు గోనుగుంట (బహ్మ్మాయాచార్యులుగాడు నా 

యొద్దకు వచ్చి 'వాస్తుమథనామృతము నందలి 800 లకు పెగానున్న 

'యంశములనుజూచి యచ్చెరువంది యిని యన్నియు _వానికొనిన 

చాగుండునుగాని సుమారు రు. 8000-00 లతో గాని యీ [గ్రంథము 

ము| దించుటకు ఏీలుపడదనియెంచి గణితముల వరునను మ్యూతము. 

కొంతనజకు  (వాసీకొని ము|దించిరి. 

గణితరత్నావళి' గా [(పచారములోనున్నది. గీల్పమథ నామృతమును 

(వాయజబూనగా (పయాగ విశ్వవి ద్యాలయమున చర్మితాచార్యు 

లుగానున్న శీ (పసన్న కుమారాచార్యులు, ఎం, వీ, విపాచ్ డీ, 

గారిచే నంనరారింపబడి లండన్ ఆక్కువ ర్లు ఫోర్లు యూనివర్సిటి (పెస్పు 

వారిచే మ్నుదితమై బొంబాయి, కలక తా, మాసు, చీనా జవాన్, 

న్యూయార్కు- వకుణకు వ్యావీంచిన మానసారమను వాస్తు శాస్త్రము 

వీహారు నలందా కా బేజి (ఫా ఫెనర్ ఫణీం| దనాథబోస్, యం. వ్, 

గారిచే పరిష్కు-రింపబడి బెనారన్లో ముదింపబడిన (ప్రతిమాలక్ష 

ణము; శిల్చగాస్త్రము 

అమెరి కౌాలకు వ్యానించినవి, నాసిక తే| తనివాసీ శిల్పక కొనిధి వయ 

"అను గంథములు ఇండియా, యూరోప్, 

కృష్ణశ ర్శగారిచే సంశోధితమై పూనా ఆనందాశ్రమ (పెస్పులో 

మ్ముదింపబడిన కాశ్యపకిల్పము. గిశేండము మహామహో పాధ్యాయ 

ఆ (గ్రంథమే “గృహవాస్తు 

2111 

తి, గణపతిశా స్రీ అనంతశయన (గంథావళిగ 

(పకటింపబడిన మయమతము శిల్పరత్నము “రండు భాగములు, 

మహామహోపాధ్యాయ టి. గణపతి శాత్రి నంపాదితమై బరోడా 

పరిశోధితమె 

ైశ్యార్ మపహాశాజాగారి ల బరీ కొనంగబడి వి, భట్టాచార్య 

యం. ఏ. వీహెచ్. డి. పరిశోధితముగా (పకటింపబడి సన నమరాంగణ 

సూత్రధార నామవాస్తుశాస్ర్రృము అపరాజత, పృచ్భః తంజావూరు 

నరన్వతీ గంఛాలయమునుండీ (నాయించి తెప్పించిన విశ్వకర్మీ 

శిల్చ్పముః మున్నగు [గంథములు మహాపండితులచే సంనగారింపబడి 

'నప్పటికిని శిల్పనృ త్తి నవలంబించి చవేయువారలకు సరియెనయర్థ ము 

లందు గోచరింపక యొకక చోట చిక్కు తీగలతో బెన వేసికొన్న 

మహారణ్య మధ్య ప దేశమున లె నభేద్యముగ నుండుటను గారణము 

శిల్పపద నిఘంటువులు లేకపోవుట చేతను, సంన్క్బ్బుత |గంథముల 
క్ డ్య స Bo న ర న శో నాంధీకరించక యొకవై పునకు (తో సిపుచ్చుచు వచ్చుట వేతను, 

త్లిల్పులకు పారంపర్య క్రమశిక్షణ లభించకుండుటవేతను, కలిగిన 
' ర్తి | రి అ అలి ల 2 ని 

టూాహాంచవలసియున్న ది. మహార్దులచే (వాయబశన యా (గంఖ 

ములయందు నాకుగల యభీరుచియే యేమాతిము "వినుకంజ వేయ 

సీయక స్థిరచి త్తముతో నుంచుటచే పరమేశ్వరాన్నుగహమువలన 
దీనిని (వాయజాలితిని. శిల్ప శా్యస్ర్రువునినను, వాస్తు శా స్త్రమనినను 

నమానమను భావముతోనే |పాచీనులు (వానీయుండిరి. ఇప్పుడు 

మూ తము కొందజణు శిల్పము వేటు వాస్సు వేటు అని భావించు 

చుండిరి, అధునికులలోను శ్రీ ఫణీం్యదనాధబోసుగారు. గృహస్తు 
జర అ టో ఈ, న 7 ped వ వాస్తు శ స్ర్రమును శిల్ప శౌ (న్ర్ర మనియే వ్యవ హరించిరి. ఇట్టస్థికిలో 

వాస్తు మథనామృతము, శిల్పమథనామృతము, భారతీయ శిల్పమను 

చరితము. ఈ మూడును భారతీయ మహాశిల్పమునందలి షోడశ 
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తీ పరిశోధితమై అనంతశయన (గంథావళిగ 

న మయమతము శిల్పరత్నము గెండు భాగములు, 
పాధ్యాయ టి. గణపతి శాన్తి సంపాదితమై బరో ణా 

ంహోరాజాగారి ల బరీ కొనంగబడి బి. భట్టాచార్య 

గాచ్. డి. పరిశోధితముగా (వకటింపబడిన నమరాంగణ 

వామవాస్తు శాస్త్రము అపరాజత , పృచ్భుః తంజావూరు 

ంఛాలయమునుండి (వాయించి తెప్పించిన విశ్వకర్శీ 

న్నగు [గంథములు మప పండితులచే నంన్మ్యరింపబడి 

ల్పవ్భ త్తి నవలంబించి చేయు'నారలకు సరియెనయర్గము 

0పక యొకొ-క్క-చోట చికు-తీగాలతో బెన వేనికొన్న 

ుధ్య ప దేశమున లె నభేద్యముగ నుండుటను గారణము 

నుంటునులు లేకపోన్సటవేతను, సంస్క్య్బృత (గ్రంథముల 

క యొకవై పునకు (తోనీపుచ్చుచు వచ్చుటచేతను, 

పారంపర్య క్రమశిక్షణ లభిం చకుండుటచేతను, కలిగిన 

ఏలసియున్నది. వుహర్దులచే (వాయబడిన యూ (గంథ 

నాకుగల యభీరుచియే యేమాతిము "ననుకంజ వేయ 

ఎత్తముతో నుంచుటచే పరమేశ్వరాను గహమువలన 

ఏజాలితిని, శిల్ప శా (న్ర్రమనినను, వాస్తు శా స్త్రమనినను 

భావముతో చే (సాచీనులు (వాసీయుండిరి. ఇప్పుడు 

కొందణు శిల్పము వేటు వాస్తు వేటు అని భావించు 

'ధునికులలోను శ్రీ ఫణీం దనాధబోసుగారు గృహస్తు 

సృమును శిల్ప శాస్ర్రుమనియే వ్యవహరించిరి. ఇట్టిస్థితిలో 

రామృతము, శిల్పమథ నామ్ముతము, భారతీయ శిల్పమను 

ఈ మూడును .. భారతీయ మహాశిల్పమునందలి షోడశ 
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కోక్లుగా నిర్లయింపబడి యందిమిడియున్న వి, ద్రివి కొమ్మ క్రీముము as 

నుత్తరో _త్తరోత్క-ర్ష ములె వివిధాంశముల నిముడ్చుకొనియున్న 
శిల్పకూప చ్మితములతో నేతానందమున్ము హృదయానందమును 
గలిగించు చుండుటచేతనే వయోధీకుడనగు శే నింతటి మహత్తర 

[గ్రంథమును లిఖంచగలిగితిని, 

ఆంధ్రజ్యోతి ఎడిటర్ శ్రీ, నార్ల ఇంక కేశ్యరరావు గారి 
కీసచిత భారతీయ మహోనిల్బ భాగములు చూపగా చారు నంతో 

మంచో యేతను శ్ర(ద్రణమునకు దగినయత్న ము చేయుదము. తల పెట్టిన 

పనిని ఆపవలదని యభయ మొనంగుచు, శిల్పపదములకు తగిన 
నిఘంటువు లేనియెడల మా [శమ కోంత వ్యర్థముగా గనువించును, 

చదువువారలకు బోధపడునంతటి తాత్సర్యమున్నను నిథుంటువును 

ని సెర్గ్ణయించితిసి, 

శ్శి 
గ 

గూడ (వ్రాయుట ముఖ్య మనిరి. అటు లే చేయుదున 

(ట్ 
త్య్యమువారి నర్లించితిమి, 

కోమటికి రిజిషరుగా లేక నామమా 
క్ష 

ఎ షః (తముగానున్న ఆం[ధశిల్ప కళా పరివతును~ పభునగ౫, & బు i డై గూడే [ భుత్వద్భస్టికి తెచ్చిలేమి, వారు నంఘము రిజిష్ష 
రొీయినడా? ఆని [పశ్నించినంత నే నేను బాధ న్రతేవహీంచి నాన్యంత శవము ళ్ 1964 లా వ! | లో రిజిషరు చేయించి. జరంమిలా లలితకళా 

అంద ధ్ సంస్థగా నుండునట్లు కోరగా శ్రీవారు అనువు. ఆంధ: ల్ప క ళాపరిషత్రును దయాద్నవ్షితో చూచుచునే. లు 
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(గంథరచనా వివరములు 

మొదటిభాగమున :- వాస్తు హోమము ఉపవీఠ భేదములు, 

అధిఫాన భేదములు మున్నగు 104 వివ యములు కూూర్పబడినవి. 

రెండవ భాగమున :- నాల పతిష్ట స్తంభ వేదికా, జాలక, 

తోరణ, నుంభల తాది లక్షణ భేదములు మున్నగు 41 విషయము 

లుగ్గడింపబడినవి, 

మూడవ భొగమున:. గర్భన్య్యాసము బక్కా అంతస్తు మొదలు 

అయిదంతస్తుల నజకుగల చేనాలయ భేదములు _ మున్నగు 122 

విషయములు చెప్పబడినవి. 

నాల్లవ భాగమున :_ ఆ అంతే సులు మొదలు పదొనాజంతసుల 
అజం టీ అలక 

వణుకు~ల "దేవాలయ భేవములు, Es రాజ్య _పౌసొదభేదములు, 
ళా 

స ఈ ఇవో బో అలో శ గ్ ల బం అలో టో అందు తంగ, పంచాంగ, ననాంగ, నవాంగాదిష నములు. రుచకము 

'మొదలగస 64 భేదములు...మున్న గు 188 విషయములు కూర్చ్పబడినవి. 

ఐదవభాగమున:. సాంధారభేదములు, నాగర్భొదవ విమాన 

పాసాదభేదములు, వే లానజాతి ( సాసాదభేదములు, విమాన నాగ 

రచ్చందజ సువ్పశకాది [పాసాద భేదములు, శ్రీధ రాది శుద్దభంద 

నేదములు,  మేరుజూతి బేదములు మున్నగు .- 160 విషయములు 

చెప్పబడినవి. 

ఆజవ భాగమున :_ మేరు భేదములు లాన భీదములు, పుష్పక 

ఫేదములు, వుణికబేదములు, (తివిష్టప భేదములు, భూమిజ పాసాద 

భేదములు ఉదయకలాన్కంధి శేఖాభేదములు _దావిడ[పాసాద 

ఛేడములు _ న రాట పాసాద భేదములు, మున్నగు 184 విషయము 

లుగ్దడింపబడినవి. 

జ్యా గానా. 
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వీడవభాగమున:. వరాట్మ పాసాదభేదములు, విమాన పొసొద 

జశేదములు, నాగరసాంధార | పాసాద భేదములు, రుచకజాతి సాంభా రో 

పాసాదడభేదములు, లతినజాతి | పాసాదభేదములు, విశజూా ల 

(పాసాదభేదములు, శ్రీసంజ్ఞ కవలభి | పాసాదభేదములు, సింహో వ 

లోక న (పాసాదభేదములు, నాగ రజాతి (బహ్మవిస్త్యాది (పాసాద 

ములు, ద్యార దేవతలు, [పాకార విధానము మున్నగు 178 

విషయము లు కములై నవి. 

ఎనిమిదవ భాగమున :- | పాకారవిధానము, పరివారబేవతలు 

నోపురబేదములుు మండప ఖేదములు, మున్నగు. వి4 వివమయముులుు 

నాకొనబడినపి. 

త మ్మిదవ భాగమున: శీలాలక్షణములు, రత్నలక్షణము లః 

సయంభులింగ భేదములు, శివరూప భేదములు గణపతి భేదములు, 

సూర్యలక్షణము, (గహలక్షణములు మున్నగు 194 విషయమ్లు ల౮ 

వివరింపబడినవి. 

పదియవ భాగమున :. విమ్తురూప శేదములు చేవీధూకూ 

భేదములు దిక్పాలక లశ్షణముల్లు నానావిధ చేవతల లక్షణములు. 

బుషి లక్షణ వేదములు, యక్ష రాక్షస గంధర్య అప్పుర కిన్న రాణి. 

రూవళేదములు, ట్రై నబెద్ధాది లక్షణములు మున్నగు 144 విహయ 

ములు చెప్పబడినవి, 

పదునొకండవ భోగమున = |పతీమావిధానము ఊఉ త్తమ 
మధ్యమ కనిష్టదళ తాల భేదములు నవతాల భేదములు, అన్గ తాల 

శదములు, న న ప్రతాల శేదములు, షటాొల భేదములు, పంచతాల 

భేదములు, చతుసాల భేదములు, (తితాల భేదములు, వక తాల 
లక్ష ఇమ్ము మున్నగు క్రి విషయము లు క్రములు. 
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కది రెండవ భాగమున. చేవదానవాది (పతిమానభే దములు, 

ముఖభేదములు  పంచపురుష భేదములు, బుజా్యగ తాది స్థానక 

భేదములు వతాకాది చతుఃవ వస్టైహ_న్త భేదములు రనద్భమప్లి భేద 

ములు ఆయుధ భేదనులు చిత లేఖనాదికము, మున్నగు 167 విషయ 

ములు వివరింపబడినవి. 

పదుమూడన భాగమున. భూమి లక్ష ణములు, [గాములక్షణ 

ములు ఏకొశౌల భేదములు, ద్వి శాల భేదములు, (తశాలఫేదములు, 

చతు శ్యాల భేదములు, మున్నగు ౭00 విషయములు వివరింపబడినవి. 

పదునాల్లవ భాగమున:- సప యోగ సరగ చేవదా _పతిష్టా 

గవుము శె నవివవ శాశీ యముల నుప యోగించుజీరో డూ రాదులుు, 

మున్నగు వీవయములు చెప్పబశనవి, 

పదునైదన భాగమున... వివిధ యం(త రహాస్యములు, చిత 

శిల్పము చవేదకాౌలమునుండి నేటివణుకుగల సల్చచరి తను, అందలి 

మహత్తర చవముత్కా-రములు మున్నగు 900 విషయముల  నొకొన 

బడినవి, 

పదుసాటవ భాగమున. సమ స్త నిల్చు గంథముల నుండి 

(గహింపబడిన పదివేల శబ్బములునల నిఘంటువు కార్పబడినది. 

ఇట్లు దాదాపు "రెండు వేల ముఖ్యవిషయములతో గూడిన యిమ్మ హో 

[గంధము దణమునకు శ్రీ ఆంధప దక్ న్ ఖఘత్యమువారు భాగము 

నకు 'వెయ్యిరూ పాయలుగా అంచనా వేని (పస్తుతము మొదటి మూడు 

భఛాగములకు రు. 8000-00 లు 1966 మార్చి నెలలో ఆర్థిక నహాయ 

మునరించరి, 

గేయ పబంధమగు పార్వతీపరిణయ రచనా కాలమునుండీ 

నిరంకుకో పాఖ్యాన ము దణసమయమునకు భారతీయ నుహోశిల్స 
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ము| దణ (పయత్నమునను, సమయానుకూలముగ తగ్గ నహాయ. 

మొనర్చ్బుచున్న మతోోదరతుల్యుండగు శ్రీ దీవి ల కాంత రావు 

గారికిని నా రచనలయందలి యభీరుచిని లోకమునకు _్రకటించుచున్న 

దర్శ నాచార్య శ్రీ కొండూరి పర రాఘ వావార్యులు గారికిని, 1064లో 

గుంటూరు విద్యాళాఖాధికారిగా నుండి యీ భారతీయ మహాశిల్ప 

ముదణ మత్యననరమని |పభుతగమువారికి సూచిం చుటయేగాక, 

పలువిధముల (పోతా హా మొసగుదున్న (తీభాహాక వులు 

శ్రీ పులివ రి శరభాచార్యులు బి, వ. బి. ఇడి. గారికిని వత్యదచనా 

మధ్య కాలమున ఛై థ్రైర్యదాన మొసంగిన ఆం! ధజ్యోతి ఎడిటర్ .. 

శ్రీ నార్హ వెంకకేశ్వరరావుగారికిని, 1965 లో గోవా బేశాంతవర్షత 
కాంసరపాల తే తస కాళికాలయమున నహ్మన చండీమహాయజ్ఞ న ము. 

నకు నన్నాహ్వాసించి అగ నన్నాన మొసంగిని శ్రి చ్ వజ జ్ఞ (్రాహ్మకా ' 

నంఘుము వారికిని, శిల్ప గంథోప  యోాగాదులగేల్ల గురించిన 
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స్త్వాం బాలచంద కలికాంకిత జూటకోజ్ః | 
ఎతత్ సమ్మ గమపి కారణమంతరేణ : 

కార్తా్యదసూ(తిత మసూ(త్యత యేన విశ్వమ్॥ (సమరం EE 

త్స త్తి రక్షణలయాన్ జగతాం _పకుర్వస్ 

భూవారి వహ్ని మరుతో గగనంచ సూతే | 

నానానురేశ్వర కిరీట విలోలమాలా 

క 
రా 

ఖృంగారపఢ చరణాంబురుహం నమామి॥ (మాననార) 

జయతి వరదమూ ర్తిర్మంగలు మంగలానాం 

జయతి సకలసంద్యా భారతి (బహ్మరూపా। 

జయతి భువన మాతా చిన్మయో మో కరూపా 

దిశతు మయ మహేగో వాటు శ్రియః శబ్దరూపమ్॥ (విశ్వకర్మ (పకాశ) 

అఫుప్పితార్హ సిద్ధ్యర్థం పూజతోయః సురెరపి । 

సర్వవిఘ్నచ్చి దేతష్క్మై గణాధిపతయే నమః॥ (అపరాజిత) 

మహాదేవం శశిధరం సర్వలోకైక నాయకమ్ ; 
మహం ద మధ్యగం శాంతం పార్వతీసహితం పరమ్॥ ' 
దేవదానవ సిధాదైరః సేవితం సురపూజితమ్ | 

(పణమ్య దేవచరఖ మేవం. (బూయాత్స కశ్యపః॥ (కాశ్యప) 

మాయావైభవ కల్పితాగుణమయా (బహ్మాండభాండాంతరే | 

జీకాఘ స్ప దధిష్టతాశళ్చ వివిధాయత్ సంస్థితా యన్మయాః॥ 



2 భారతీయ మహాశిల్బము 

ఆత్మానం పరమంత మౌపనిష దైర్యాకె $ః సదాస్య సికె 

రన్విష్టం భువనైకనాధ మమలల వందే విరించాథిపమ్॥ 

కొ వె పారుఖ్యాంగో యేన చాదౌ యుగానాం. వాస్యా తష్టాన్నిగ్ధతాం! 

(ప్రాపితోర్కః నిత్యదేవైరర్చితో విశ్వకర్మా సోఒయం భూయాత్ 

సర్వలోకోవయాయ॥ 

[తిప్పుర పుర్మతయ రచనా యుత్కర్మయోః కర్మచాతురీజాతా; 
శిల్చివరంతం దనుజై చర్చిత చరణం మయంవందే॥ (4ల్పరత్నమ్) 

2. వరాట[ప్రాసాదములు=-మణియొక పద్ధతి 

అందు దిగ్భృద్రము 
సమరాంగణ 64వ అధ్యాయము : 

ళో॥ (పాసాదమధపారాటం వక్యామో నామలక్షదైైః ? 
లక్షణాం స్తేష దిగ్భదః శ్రీవత్సో వర్దమానక:ః॥ గై 

నంద్యావ ర్తశ్చ తుర్దః స్యాత్ పంచమో' నందివర్హనః | 
వినూనశ్ళ తధా పద్మా మహ ోభ(దాఖ్య ఏవచ yi 

శ్రీవర్హమాన కాఖ్యాశ్చ మహాపద్మాభిధో2, పివాః 
ఏకాదశః పంచశాలో ద్వాదశః సృథివిజయః॥ 3 

త(త(పాగేవ దిగ్భ ద అక్షణం (పతిపాద్యతే ; 

చతురశ్రీ కృతే క్షతే నవభాగ విభాజితే॥ 4 

కోణో ద్విభాగ విస్తారః పత్యంగౌభ భాగికౌస్టృతౌ. $ 
కాలా భాగ్మ్యతయాకార్యా నాసికా త్రయ కోఖితా॥ వ్ 

పరస్పరం వినిష్కాస మర్ధభాగేన కారయేత్! 
కోణ (పత్యంగయో రంతః శాలా పత్యంగయో సథా॥ 6 

షోడశాంశేన కుర్వీత సర్వతః సవిలాంతరమ్ 1 

సీమాస్య ద దశభి ర్భాగైః (పవిభజ్య విదీయతే॥ . 7 

పది కాగర్భ పొదైః షడ్ భితయః స్యుర్ద్విభాగికాః | 

ఊర్జ్వ్రమాన మధ్శబూమో. విప్తారాద్ ద్విగుణం హితత్॥ 8. 



ఇవ భాగము శ్రే 

ద్యాభాగౌ వెదికాబందో జంఘాజ్జేయా చతుప్పదా? 
Area 

అంతః పష్యృతఈః కపోతాలీ సార్హభాగం సము చ్చితా॥ 9 

సార్త్హభాగ సముచ్చాయా కార్యా (పథమభూమికా ; 

ద్వితీయా భూమి కాజ్టేయా సార్థభాగ తయోదయా॥ 340 

తృతియాచ విధేయాస్యాతి సార్థభాగద్వయో (చ్చిళా ? 

ఈచ్చాలకంచ జంఘాచ ఖభూమికార్హం విధీయతే॥ {1 
త్రూ రాటం తేచార్థతో దేయం కర్మశో భాసమన్వితమ్ 1 

ఘంటా భాగ్యతయోత్సేధా బహుభిశ్చా ఫభిర్యుతా॥ కై 

కలశం స్టాపయే దూర్జ్వం భాగద్వయ సముచ్చికమ్ 1 

వేజపూరక సంయు క్షం వర్తులం పల్ద్లవావృ తమ్॥ 13 

శిఖరార్ద స్య కుర్వీత 'సపాదముదయా తధా 1 

ఇమందిగ్భ[ద సంజ్ఞ్లం యః [పాసాదం కారయేత్ పుమాన్॥ 14 

శత క్రతు ఫలంసోజ.పి అలభకేసా[త సంశయ! 

త్రా॥ వరాట్మపాసాదములయొక్క నామములును లక్షణములును 

చెప్పుచున్నాడు, 1, దిగ్భ(దము, 2, శ్రీవతక్సమ్ము 3౩ వర్ణమానముః 

4. నంద్యావర్తమ్ము 5. నందివర్ణనమ్ము ళ విమానమ్ము 7. పద్మము? 
ఈ, మహాభ[ దము, 9, శ్రీవర్హమానము, 10, మహాపద్మమ్ము 11. _ పంచకాలు 

22. పృథివీజయము. వినిలో ముందు దిగ్భదముయొక్క లక్షణమును 
చెప్పుచున్నాడు. చకుర్మశ ప్రదేశమును ౧ భాగములు చేస్ కర్ణము 2 భాగ 

ములును, (వత్యంగములు 1.1 భాగమును, శాల భాగములు, నానికములు 

వె ను చేయవలెను, ఒక్కొక్క. దానియొక్క నిరమము + భాగము చేయ 

వలెను. కోణ (పత్యంగముల మధ్యను, శాతా 'పత్యంగముల మధ్యను! 

ఇలమార్లము 164వ భాగము చేరువతలెను. సీమను 10 భాగములుచేసి 

అందు మధ్య 6 భాగములు గర్భమును, చుట్టూ 2 భాగములు గోడయును 

_చించవలెను. విస్తారమునకు రెట్టింపుగా ఎత్తును చేయవతెను. అనగా 
0 భాగములు. అందు వేదిక 2 భాగములు, జంఘ 4 భాగములు, అంతర 
ప్రవ కపోతములవరుస 13 భాగము, మొదటి అంతస్తు ప్రస్తరము 1 
ఇనాగము, రెండవ ఆంతస్తు 3 భాగములు, మూడవ అంత తసు 2కే భాగ 
ములు, ఉచ్చాలమును జంఘయును కలసి 11 భాగములు “చేయవలెను, 



& భారతీయ మచోశిల్పము 

కూటము 1 భాగము చేయవలెను. ఘంట 38 భాగములు చేయవలెను, ఆ 
ఘంట అనేక మైన దలములతో నుండవచ్చును. ఆటు 20 భాగములువేసి 

ఆ పెన కలశము 2 భాగముల యెత్తున రచించవలెను. కలశము బిజు 

పూరకముతోను గుం|డ్రముగాను పల్పవములతోను రచించవలెను. శఖర, 
ములో సగము యెత్తున నుండవలెను. మిగిలిన సగముగాని లేక 12 భాగ 

ముగాని చివరయుండవలెను. ఇట్లు రచించిరేని దిగ్భద! పాసా దమగును, 

దీని వలన నూరుయజ్ఞములు చేసిన ఫలము లభించును. 

(ఆకతము 1, 2 పటములు చూడుడు) 

3. శ్రీవ. త్స ము 
సమరాంగణ 64వ అధ్యాయము . 

.శొ॥ లక్ష్మశ్రీవత్చ స్టంజ్జస్య ప స్యాధిధియన 15 

చతురశ్రీ కృతే క్ల్లేతే భకం పంచదశాంశకై ః | 

_అస్యోోచ్భాయోంశ. కాస్త్ర్రంశం కోణః స్యాద్యంశకై స్త్రిభిః॥ 16. 

. కర్ణశాలాంతరే కార్యా ద కంతా పతిరధావుభౌ సా త్త త్రయో | 

రుభయోశ్ళార్దు. పాదం మారో ర్ నివేశయేత్॥ 17 

| భాగమేకం (పవిహ్లాచ శాలా భి నాగ తయాత్మి కా 1 

నిర్ణమః స్యాత్ పదార్ధన గర్భస్తు నవభాగికః॥ Ie 

(తిపదాచ భ వేచ్చిత్తి రూర్త్వ మస్యాథ కథ్యతే . 

క్రివక్సః కీ ర్రితః సంప త్యుచ్యతే వర్మమానకః॥ _ 19 

తాః శ్రీవత్స (పాపోచర్లిక్షజమును చెప్పుచునా డు, చతుర్యశ. 
(ప్రదేశమును ' 15 భాగములుచే సి. కర్ణము విస్తారము 8 భాగములును 
యెత్తు కి భాగములును చేయవలెను, మధ్యశాల ౩ భాగములుచేయ వలెను, 

ల కర్ణము: ఈ రెంటి మధ్య (పతిరథమును 2 భాగములు చేయవలెను! 

ఈ 4 సందులలో వై భాగము. చాప్పునగాని లేక ' a భాగము చౌప్పునగాని 

జలమార్గములను రచించ వవలెను. శాల యొక్క (ప్రవే వేశము' 1 2 భాగమును 

నిర్ధమము 3 భాగము చేయ వలెను. 'దిగువకూడ 15 భాగములుచేసి మధ్య 

9 భాగములు గర్భమును చుట్టూ శ భాగములు గోడయును రచించవలెను, 



7వ భాగము 5 

విస్తారమునకు రెట్టింపుగా యెత్తును చేయవలెను. మిగిలిన వన్నియును. 
దీనిని శ్రీవత్సమందురు. | (అనుబంధము 3, 4 పటములు చూడుడు 

4. వర్ణమానము 

సమరాంగణ 64వ అధ్యాయము : 

సో చతుర శ్రీ కృతే క్షేతే గో తేందు భాగక ల్సితమ్ 1 

ఛెదాదిగిరి పృత్యంతం దద్యాత్చూర్వ (క మెణతు॥ 20 

ద్విస్తర్మాతి స్తరాచాపి కర్తవ్యా వేదికామతా | 
సరమెకంభ వేళ్ళ్చోదః కంఠస్త ద్విగుణో భవేత్॥ +. 21 

పట్టికాంగిరి పేతీంచ త స్యైవార్టే నకారయేత్ । 

దశ స్తరా తతో ఘంటా యదివామల సారకమ్॥ = . ౨22 

ద్విస్తరం స్యాత్తతః పద్మం ద్విగుణః కలశ సత; 

తదూర్హ్యం భూమికాకార్యా సపీఠా లక్షణా న్వి తా॥ 23 

సరెఃస్యాత్సంచ దశభిః పీఠం జంఘాపితావతా । 

చతుః స్తరా భవెన్మాలా అశునంతు సరద్వయమ్॥ 24 

తసా్యప్యర్టేన భరణం కుంభం కుర్వీత తత్సమమ్ । 

తస్య ద్విగుణ ముచ్చాలం గండమే. స్తరంభవేత్॥ 25 

పట్టం ద్విగుణమే తస్మాత్ కుర్యా ద రేన పట్టికామ్ । 

పటికాయాః (ప్రమాణోన క ర్రవ్యాగిరి షతికా॥ 26 

వరండీ (తి స్తరాకార్యా శు శూర సేనై రలంకృతా । 

ఐక స్ట స్తరస్త తశ్చేదః కంఠస్తు ద్విగుణస్తతః॥ ౨. య 27 

పట్టికాగిరి ప్మతిచ విధాతవ్యే స్ప స్తర ప్ర సం రమ్ | " 

ఉభౌ స్తరౌ ఖిరిహిరం భవేచ్భేదః గ్ర సరం తతః. 28 

తధెవ కంఠ సద్వచ్చ పట్రికాగిరి పతికే | . 

వరండికా ద్విస్త సరాస్యా చ్చేషం పూర్వువదాచరేత్॥ 29 

ఉభౌ స్తరౌఖిరిపారం. భేదం కుర్వీత భాగికమ్ ; 

కంఠశ్చ ప్మతికాచైవ గిరిష్మతీచ పూర్వవత్॥ : 30 
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ద్వి స్త సరా వేడికా కార్యా హ్యర్దపాదిక యాయుతా | 
ఛేదమేకం స్తరం కుర్యాత్ కంఠం తత్ ద్విగుణం తతః॥ al 

ప(తికాం గిరి పష్మత్రీంచ త స్యైవార్లై నకారయేత్ | 
_ స్తరాష్ట్రకేన ఘంటాస్యాద్ యదివామలసారకమ్॥ 39 
భవేశ్చద్మం స్రరం సార్ధం కలశో ద్విగుణ సతః | 
సరమేకం భవెద్రీవా కర్తం కుర్వీత తత్సమమ్॥ 38 

ద్విగుణం టిజపూరంతు స ర్వ,_తా_ప్యేవ మాచరెేత్ | 
సృష్ట స ప్రదశాంశశై ః కర్ణః భాగే స్త్రిభిర్బ వేత్॥ లిక 
ద్విభాగికః (పతిరధః శాలాస్యాత్పంచభాగికా 1. 

శాలా _పత్యంగయో రంతర్భాగార్రెనోదకాంతరమ్॥ త్. 

పరస్పరం వినిమ్మాసః పాదహీనం పదం భవేత్ +. 
గర్భః స్తా ఫ్రభ్రశబిర్భాగై ర్భి త్తి తిః సార్ట పద్యత్రయాత్॥ . 36 

చతుర్శ్భిర్వేది కాబంధో జంఘాస్యా దష్టభిః పడైఃి | ! 
సార్డెః పంచభి రాద్యాభూః కపోతాలీ సమన్వితా॥ ' sy 

ద్వితీయ భూమికాచాస్య క్ర ర్తవ్యా పంచభిః పదైఃః 

సార్దెర్భవ క్రృతీయాపి చతుర్భిర్భూమి కా పదైః॥ S| 

చతుర్డి భూమి కా. భాగ్రెశ్ళతుర్భిః కీర్తితా పదెః। 

ఘంటాచ (తిపదా కార్యా కూట భక్తాది పూర్వవత్॥ . 

శుకనాసాది కుంభాది వూర్వవత్సముదాహృతమ్। : 
ఉకొజెయం వర్ణమానాఖగ్థః (ప్రాొసాదః శుభలక్షణః॥ 4 

తా॥ చతుర శ పదేశమును 17 భాగములుచేసి భేదములు మొద గః 
పష్మతిక వజకు వరుసగా రచించవలెను. వేదిక 2 భాగములుగాని 9 భాగములు 
గాని చేయవలెను, భేదము 1 భాగము, కంఠము భాగములు, పట్టి! 
జ్జ 1 భాగము, గిరిప తిక 1 1 భాగము, ఆపైన ఘంట 10 భాగములు, అమలసా 
తము చేసినచో 2 భాగములు పద్మమును 4 భాగములు ఆపెన కలశమును 
రచించవలెను, అటు పెన పీఠముతో గూడిన భూమికను రచించవలెను, 
15 భాగములు పీఠమును 'జంఘయును రచించవలెను. మాల 4 భా 
ములు, అశునము 2 భాగములు, దానిపై భరణము కీ భాగమ్ము కుంభము 
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షడ్భిర్భాగై రృ వేచ్చ్భాలా గర్భస్తు దశాభాగిక ॥ 

సొర్ట (తిభాగికా భీ త్రి రూర్జ మానం తుద్విగుణ్యు॥ 

వేదీ చతుష్పవో త్పేధా జంఘా భాగాష్ట (కోచ్చితా! 

షట్పదా భూమికాస్యా ధ్యితీయా పంచపదాయతా॥ 

స్యాత్సంపదే చతుర్భాగా తృతీయా న్యాపదో భితా। 

ఘంటా సార్ద ద్వయాంశః స్యాత్ పూర్వవత్ కలశాదికాః॥ ' 

: నంద్యావర్తోఒయ మాఖ్యాతః పాసాదః సర్వకామదః 11 

తా చతుర్న శ ప్రదేశమును 17 భాగములుచేసి అందు కర్ణము 

4 భాగములు, పంజరము 11 భాగము, శాల 6 భాగములు చేయవలెను. 

మజేయు. గర్భము 10 భాగములును, చుట్టూ గోడ 8 భాగములను 

చేయవలెను, విస్తారమును రెట్టింపు యెత్తును చేయవలెను. వేదిక 4 భాగ 
ములు, జంఘ 8 భాగములు, మొదటి భూమిక 6 భాగములు, రెండవ 

భూమిక 5 భాగములు, మూడవ భూమిక -శ.భాగములు? ఆపైన ఘంట. 
2} భాగములు, కలశము పూర్వము చెప్పబడినట్లు చేయవలెను. దః 
నంద్యావర్త ర (పాసాదమందురు. 

6. నందివర్థనము 

సమరాంగణ 64వ అధ్యాయము ; 

ఫో! అధాతః సం. 'పవక్యామః (ప్రాసాదం నందివర్దనమ్॥ త్ 
చతురక్తీ కృతే క్షే పదాష్టా దశకాంకితే। 
కొణస్త్రి పదవిస్తారః (ప్రత్యంగంస్యాత్ పదద్వయమ్॥ న్ 
శాలా ఛతుష్పదా (ప్రోక్తా చిత కర్మోప శోభితా 
పాదోన భాగమానేన నిరమః స్యాత్ పరస్పరమ్॥ 4! 
కోణ ప్రత్యంగయోర్మద్యే కాలా (ప్రత్యంగయో సథా। . 
భాగేన విస స్థృతం కార్యం సర్వత సలిలాంతరమ్॥ 48 
గర్భః స్యాద్ దశభిర్భాగై ర్భి త్రిర్భాగ చతుష్ణయాత్, 
ఊర్చ్వ మానమథ (బూమో ద్విగుణం తత్రకి 0 ర్తితమ్॥ 



వేదీ బంధో౭శకాకి పంచజంఘాస్తా దప్పభిగికా। 

(పథమాభూమికా కావ్యా కపోతావీ సమన్వితా॥ ర్ 

సపాదైః పంచభిర్భాగై డ్జ దింతీయా తద్యుదేవహి। 

తృతియాతుభవతస్య భూమికా పంచభాోగి కాః 51 

చతుర్ధీ భూమి కాజ్ణేయా సార్థభాగ చతుష్టయా। 
భఘుంటా తసో్యర్యళః కార్యా పద తయ సము(చ్చితా॥ ర్ర్2 

నుకాగా శూరసేనశ్చ స్తంభికా కూట భక్తయః। ! 
క లశస్ర్యోదయ స్తస్య విధేయాశ్చాస్య పూర్వవత్॥ 53 

అముంయః కారయేదన౧ః (ధాసాదం నండివర్టనమ్। లి 
సనంది గణసామాన్యు జాయతే నత సంశయః ర్ల్తీ 

' “తా చతుర్టశ (పదేశములను 18 భాగమువేసి, అందు కోణము 

ఏ ఖాగములును, (పత్యంగము 2 భాగములును, శాల 4 భాగములు చిత 

కర్మసహితముగను, వీనియొక్క నిరమము శీ . భాగమును చేయవలెను. కోజ 

(పత్య ౧౦గములఅ మధ్యను, సాల్రా పత్యంగముల మధ్యను, జలమార్గము 

15 భాగము చొప్పున రచించవలె ము. గర్భము 10 భాగముబును చుట్టూ గోడ దడ 

4భాగములునుచేయవలెను విస్తారమునకురెభైింపుగా యెత్తును చేయవలెను. 

వేదీబంధము 5 ఖాగములు,జంఘు 8 భాగములు, మొదటి అంతస్తు $54 భాగ 

ములు, రెండవ అంతస్తు 5.1 భాగములు మూడవ అంతస్తు 5 భాగములు, 

నాట్టవ అంతస్తు 4కే భాగములు, ఆపెన ఘంట కి భాగములు, శుకనాస 

సూరసేన పద్దతితోను, స్తంభములు, కూటవిభాగములు, కలశము యెత్తు 

మొదలైనవి పూర్వమువలెనే చేయవలయును. జట్లు నందివర్థన [ప్రాసాద 
మును నిర్మించినవారు (పమధులతో సమానముగా శివ సన్నిధియందు 

చిరకాలముందురు. (అనుబంధము 10, 11, 12 పటములు చూడుడు 

7. విమాన లక్షణము 

సమరాంగణు 64వ అధ్యాయము :. 

న్లో! అతః పరమథ (బూమో విమానం శుభలక్షణము। - 

చతురశ్రీ కృతే క్షేతే వింశత్యా భాజితే పదైః॥ రక్ 

2] 
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కోజరాః పంచపదాః కార్యా మధ్యచ సవిలాంతరమ్!। 

కరికా సారభాగేన భాగార్థము దకాంతరమ్॥ 56 
(oe (= 

శాలా షట్టద వి స్ట్్హా సార్ధభాగేన నిర్ణతా। 

కోస చార్దభాగేన కర్ణికా నిర్గమః స్మతః॥ వ్7 

గర్పశ్చాస్య విధాతవ్యో ద్వాదశాంశక వి స్తృతః। 

థ్ త్తిశ్చతుపష్పుదా కార్యా దిక్షు సర్వా స్వవస్థితా॥ వ్లీ 

ఊర్హ్వ్రమాన మథైతస్య (బూమి సద్ ద్విగుణం భవేత్! . 

వేదీ బంధోజఒంశకాః పంచజంఘా నవ పదో చ్చితా॥ 59 

(పథమాభూమికా కార్యా భాగైః షడ్భిః సముచ్చితాః; - 

శతప్మతాం కపోతాలీం మ ధ్యేచా స్యాః |పకల్సయేక్॥ «0 

ద్వితీయా భూమికాచాన్య విధేయా పంచభిః పదైః। 

అర్షఒస్యాః స్రంభకోచ్చాలం కూటం చార్హవ్యవస్థితమ్॥ el 
పరస్పరం పదార్హైన హీనా స్ర్తి సోజఒన్య భూమికాః। 

_సంభికా కూటభరణ శూరసేనాః సఘంటకాః॥। 2; 62 

కలశస్యో దయశ్చాత (పాగ్యత్ కార్యా విపశ్చితాః। 

య ఇమంకార యేడ్భక్ర్యా విమానాఖ్యం నృపుంగవ:॥ టక. 

ఇహ భోగాన్ నలభతే తధా సత్కమదం విరే॥ 

_తా॥ చతుర్మశ (ప్రదేశమును 20 భాగములుచేసి కర్ణము 5 భాగ 
ములు, జలమార్లము మధ్య చేయవలెను. కర్ణిక 1ష్టై భాగము, జలమార్గవము 
కప భాగము, శాల 6 భాగములు, నిరమము 1 భాగము, కర్తమునకును 
కర్ణికకును నిర్గమము క భాగము చేయవలెను, గర్భము 12 భాగములు, 
చుట్టూ గోడ 4 భాగములు రచించవలెను, విసారమును రెట్టింపు యెత్తు 
చేయవలెను. వేదబంధము 5 భాగములు, జంఘ 9 భాగములు, మొదటి 
అంతస్తు 6 భాగములు, శతప్యతమును కపోత ముల వరుసను మధ్యను. 
రచిచించవలెను రెండవ అంతస్తు 5 భాగములు అందులో సగము సంఖ 
ములును, ఉచ్చాలము, కూటము.కఐలసి సగమును చేయవలెను, మూశతవ. 

అంకేస్తు శి భాగములు నాలుగవ ఆంతస్తు 4 భాగములు, ఐదవ ఆంతసు | 
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శశ భాగములు చేయవలెను. స్తంభములు, కూటములు, భరణ ములు, 

ఇవి శూరసేన పద్దతితొ రచించవలెను, ఘంట 3 భాగముల యెత్తుండ 
వలను. కలశము పూర్వము వలెనే చేయవలె ఈ విమాన పాసాడ 
మును భక్తితో రచించినవారు సమ స్త భోగముల నను ఎభవింతురు, 

కీ ప ద్మ ల క్షణము 

సమరాంగ 3 614వ అధ్యాయము : 

స్లో అథ పద్మాాపియ (పీతిజననః పద్మ ఉచ్యతే॥ 64 

చతురశ్రీ కృతే కేతే భక్తే షోడశభిః పదైః। 
కోవా కృతుప్పదాః కార్యాః సవిలాంతర భూపి తాః॥ 65 

ద్విపదః పంజ ఆరో జ్ఞేయో గర్భే కో బాశ్చతుప్పదాః॥। " 

భాగస్య షోడశాంశేన తదంతే సవిలాంతరమ్॥ . 66 

గర్భః స్యా న్నవభిర్భాగై ర్చి త్తెః సార్ట పద(తయమ్। 

ఊర § మానమథ (బూమ సదస్య ద్విగుణం భవేత్! 67 

(పథమా భూమికా భాగే ః సార్టెః సంచభి ర్నుచ్చిశా! 

అస్యాన్యంతు పదార్దన హీనంస్వా ద్ఫూమి కా న్వయమ్॥ . 68 

సంభికా కూటభరణ నుకా(గా సూర సేన కాః। 

ఘంటాక లశ విస్తారా భవం త్యేతస్య పూర్వవత్॥ 69 

పద్మ (పాసాదమేనం యఃకారయేద్బ క్తి కి సంయుతః। 

స శ్రీపతి రివశ్తీశో & భవత్యవని మండనః॥ 70 

తౌ॥! లక్షీ దేవికి (పియమగు పద్మపాపాదముయొక్క లక్షణమును 

చెప్పుచున్నాడు చకుర్మశ (పదేశమును 6 భాగములుచేసి అందు కర 

ములు శ భాగముల చొప్పున జలమార్ల ములతోను, పంజరములు 2 భాగ్ 

ముల చొప్పునను మధ్య కర్ణములు తీ భాగముల చొప్పునను, అందు జల 

మార్గము 16వ భాగము రచించవలెను గర్భము 9 భాగములును, చుట్టూ 

గోడ కెళ్లి భాగములు రవించవలెను. విస్తారమునకు రెట్టింపు యెత్తును 

చేయవలెను. వేదీబంధము 5 భాగములు, జంఘ 9 భాగములు, మొదటి 

అంతస్తు 5క్తీ భాగములు, రెండవ 5 ఆంతస్తు భాగములు, మూడవ అంతస్తు 
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43 భాగములు ఘంట కి భాగములు చేయవలెను. శేషించిన పనులన్ని 

యును పూర్వమువలెనే చేయవలెను. ఇట్లు పద్మ(పాసాదమును నిర్మించిన 

వారు విష్ణువుతో సమానముగా శ్రీమంతులై యుందురు, 

(అనుబంధము 16, 17, 18 పటములు చూడుడు 

సమరాంగణ 64వ అధ్యాయము : 

ఖే మహాభద మథ(బూమః (పాసాద మతిసుందరమ్! 

చతురశ్రీ కృతే కే తే వింశత్యా సైక యాంకి తే॥ 71 

కోళణా శ్పతుష్పదాః సార్హ ద్వ్యంళాః పత్యంగకాః స్మ తాః! 

శాలా పంచపదాకార్యా దిక్షు సర్వాస్వవస్థితా॥ . . 72 

పాదోన భాగవిస్తారం కర్తవ్యం సవిలాంతరమ్[!.. = 

గర్భ స్రయో దశ శపదో భి త్తయశ్చ చతుష్పుదాః। 7 

ఊర్జ్వమాన మధైతస్య (బూమ స్తద్ ద్విగుణం భవేత్! 
వేదీ చతుప్పదేత్సేథా జంఘాస్యా దష్టభా గికాశ 74 

స ప్రథభాగ సముత్సేధా విధేయాచాది భూమికా। | 

మధ్యేసాంతర ప్మతస్యాః క్రపోతావీ పద(తయమ్॥ 75 

ద్వితీయ భూమి కాచాస్య సార్ట్ షడ్చెః పదైః స తతత! | 

భాగభాగ విహీనాస్తు తిస్రోడన్యా భూమిస్త కాతః॥ 76 

ఘంటా భాగ తయో యోత్సేఢా పద్మ పృతికయా సహ। 

స్టంభికా కూటభరణ శుకాగా సూర సేనకాః॥ 77 

కలశ; కుంభం తథా న్యాశ్చ _పాగ్వత్ తస్య భవంత్యమీ! 

| పోక మిమంయోడ[త క కారయేద్భ క్రిమాన్న రః॥ ఇతి. 

స స్వర్గ సురనారీభిః సేవ్యతే మదనా జాయా॥ 

.. తా॥ మహాభ్యద (ప్రసాదము. యొక్క లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు 

చతుర్యశ ప్ర దేశమును 21 భ నాగములుచేసి కర్ణము 4 భాగములు, పంజు. 

తము. 23 భాగములు, శాల 5 భాగములు, జలనూర్రము శ భాగము, 

ఇట్లు 21. భాగముచేసి గర్భము. 18 భాగములును, చుట్టూ, గోడ *4భాగ.. 
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ములును రచించవతెను, విస్తారమునకు రెట్టింపు యెత్తు చేయవలెను, 

వేదిక 4 భాగములు, జంఘు క భాగములు, మొదటి అంతస్తు ? భాగములు; 

మధ్య అంతర. పత్రమును కహోతముల వరుసయును శకి భాగములు 

చేయవలెను. రెండవ అంతస్తు 6శ్రే భాగములు, మూడవ అంతస్తు క్క్తే భాగ 

ములు, నాల్గవ అంతస్తు 4కే భాగములు, ఐధవ అంతస్తు శిళ్త భి నాగములు, 

ఆపెన ఘంట 3 భాగములు, పద్మపతికతో కూడ రచించవలెను స్తంభము; 

కూటము, భరణము, శుకనాస. ఇవన్నియు శు శూరసేన పద్దతితో, రచించ 

వలెను. కలశము కుంభము అన్నియును మునుపటి వలెనే చేయవలెను. 

ఇట్లు మప సోభ దమును రచించినవారు స్వర్గమున దేవతా స్త్రీలతో నేవించ 

బడుదురు. wen 19, 20, 21 పటములు చూడుడు) 

10. క్రీ న ఆ మానము 

సమరాంగణ 64వ అభయము : 
చి 

శ అథక్రీ వర్ణమానన్య లక్ష్మ సాం్యపత ముచ్యతే! . 79 

చతురశ్రీ కృతే క్షే చతుర్వింశతి భాజితే. = 

కోణా। షడ్భాగికాః కార్యాః శాలాః స్ఫ్యుర్నవ భాగికాః॥ £0 

సారం పథ ద్వయం కార్యః శాలా నామ్మత నిర్గమఃః 

కుర్యా జ్ఞలాంలిరం అత మధ్యతః తః కోణశాలయో £॥ 81 

రత" 83 

గుణం భవేత్! 84 

ప్రథమా భూమి కాచాస్య కార్యా సహాంశక్(బ్బితా॥ వ 

పాదోనైః స ప్రభిర్భాగె ర్ర్రతీయా ౪ రామి కేష్యతే। 

తృతీయా.భూమికా షడ్భిః సపాదైర్ణాయతే పదైః॥. . 86 
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పాదోన షట్క భాగేన చతుర్ధీ భూమిక స్మతా। 

భాగం భాగం వి ధాతవ్యః (ప్రవేశః (పతిభూమిక మ్॥ | 

సపాదైః పంచభిర్భాగైః కార్యో ఘంటా సము(చ్చయః। 

భాగ్యతయ సముత్సేధ స్ట దూర్హ్వ కలశ భవేత్॥ [| 

తా॥ శ్రీ వరమాన లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. చతుర్మశ (పడే! 

మును 24 భాగములుచేసి అందు కర్ణము 6 భాగములు, శాల 9 భా 
ముల్పు శాల యొక్క నిర్మమము 2జ్లీ భాగములు, శాల కర్ణము ఈ రెంటి 
మధ్య జలమార్గము 1కే భాగము, కర్ణమధ్య జలాంతరము 1 భాగము 

చేకువలెను, శాలయొక్క 9 భాగములలో 2 భాగముల చొప్పున ఇర 
వెపుల పంజరములను రచించవలెను. పంజరముల నిర్గమము 1 భాగము 

చేయవలెను. గర్భము 14 భాగములును చుట్టూ గోడ క భాగములున 
రచించవలెను. విస్తారమునకు రెట్టింపుగా యెత్తును చేయవలెను. వేది! 
6 భాగములు, జంఘ 11 భాగములు మొదటి అంతస్రు 7 భాగములు 

రెండవ అంతస్తు శ భాగములు, మూడవ అంతస్తు 63 భాగములు, నాల 

అంతస్తు 5కీ భాగములు, (పతి అంతస్తుకు ఒక్కొక్క భాగము [పవేశమ 
చెైయవలెను. ఘంటయొక్క 5శే భాగములు. ఇట్టు 48 భాగములు, సీ: 
చేసి ఆపైన ఘంట 8 భాగములు చేయవలెను. 

(అనుబంధము 7, 8, 9 పటములు చూడుడు 

11. మహాపద్మము పంచశాల, పృద్దినిజయము 
ఇచట మాతృకయందు 283వ పృతము లుప్తమని సమరాంగణ 

సూూతధారయందు జెప్పబడియున్నది. అందువలన ఆ మహాపద్మము 
యొక్కయు, పంచశాల యొక్కయులక్షణములు తెలియబడుటలేదు. . 
సమరాంగణ 64వ అధ్యాయము ; 

py 

న 
న్ 

WELT కలచి తక శ కి విటి లవ ఒపదాః స్మ ఎతాం। 

భాగద్వితయ విస్తారాః క ర్రవారా చాలపంజరాః॥ 
శాల్రా షడ్చాగ వి స్తీర్ధా భాగ తితయ ము చ్చితా। 
కోరం (పత్యంగయో ర్మధ్యె శౌల్రా (పత్యంగయో స్రథా॥ 
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రకాంతరే విధాతవ్యం భాగికం సవిలాంతరమ్। 

గర్భః స్యాద్ దశభిర్భాగై ర్భితః కార్యాస్య షట్పదా॥ ౨... 

షట్సదా స్యాత్ తృతీయాత పంచభాగో | వ్చితా। 

పరా కర్ణశ్చభాగత స్త సొ ఘంటాచాష్ట పదోచ్చితా॥ 
కూశు రలంకృతా కార్యా నుక్నాగాదిచ పూర్వవత్। 

సర్వేషామపిచై తేషాం (పాసావార్టైన కారయేత్॥ 

ఘంటాంతు సంహతాం భజనం బంధవైరుప శోభితామ్। 

యాదృశ్నీకమ యోగేన కూట స్వేషాం విధీయతే॥ 

భ[ దేమ తాద్నశీకార్యా జ కత్న (ప్రాసాద సెద్దయే। 

య ఇమం కారయ్మేదాజా (పొసాదం సృథివీజయమ్॥ 

స సపాంభోధి మాలినీమ్। 

ఇతీనితా ద్వాదశమస్య గర్త పాసాద ముఖ్యాః శుభలక్ష 
a ) కప కక em | 

వారాట సంజా సవమూస్ విదిత్వా అఖఫిత పూజ కొం సపతిర పాలా 
అ ౮ గో wl © (un 

ఇతి సమరాంగణు సూ తధారనామ్ని వాస్తు! 

శాస్త్రే] వ వరాట (పాసాదో నామ చతుః? షష్టిత మో౭ ధా్యాయః॥ 

విస్తారమును 22 భాగములు చేసి, అందు కర్ణము శీ భాగములు, 

పంజరములు 2 భాగముల చొప్పున చిన్నవిగా రచించవతెను. శాల 6 భాగ 

ముల విస్తారమును ఎత్తు శి భాగములును రచించవలెను. కోణపంజర 

ముల మధ్యను వాలా పంజరముల మధ్యను జలమారము 1 భాగము 

చొప్పున రచించవలెను. గర్భము 10 భాగములును, చుట్టూ గోడ 6 భాగ 

ముబును చేయవలెను. విస్తారమునకు లెట్రింపు యుత్ర్తును చేయవలెను. 

వేదిక 4 భాగములు జంఘ 6 భాగములు, మొదటి అంతస్తు తి భాగ 

ములు, రెండవ అంతస్తు 7 భాగములు, మూడవ అ-తసు 6 భాగములు, 

నాల్గవ అంతసు 5 భాగములు, క ర్తముల యెత్తు 3 భాగములు, నుంట 

యెత్తు 8 భాగములు, కూటములు అలంకారము గ రచించవలెను శుకనాస 

మొదలైనవి పూర్వమువలెనే [పాసాదములో సగము యెత్తున రచించ 

వలెను. ఘంట [కమముగా సన్నముగాను బంధనములతో చక్కగాను 
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రచించవలెను. కూటములు భదములు ఒక్కటే 

భారతీయ మహాశిల్చ్పము 

పనితో రచించవలెను. 

ఇట్లు పృథీవీ జయ్మపాసాదమును రచించిన వారు సార్వభౌమ సుఖముల 
ననుభవింతురు. శిల్చాచార్యుడును రాజపూజితుడగును. 

(అనుబంధము 22, 23, 24 పటములు చూడుడు) 

12. విమాన జాతి పాసాదములు, 64 భెదములు 

అందు నిమానము మొదలు 8 (పాసాదములు 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము 1 

క విమాన మథవక్షామః (పాసాదం శుభలక్షణమ్! 

స్వర్గ పాతాల మనఠ్యానాం (తయాణా మపి భూషణమ్! 1 

సర్వేషాం గృహవాస్తూనాం _పాసాదానాంచ సర్వతః; _ 

(పాసాదో మూలభూతోకాయం తథాచ పరికర శ్రణామ్॥ 1 

ఏకాశీతి పదం వాస్తు విమానే పంచభూమికే, 
కర్ణాంతయోః శతపదం (పాసాదేష్వపరేషుతు॥ 

(బహ్మ సృజత్ పంచభోమ విమానాని పురారవేః। ; 
మూలకర్ణాను గె కైర్చదై 9 ర్రి ప్రగుణో చాయ వంతి చ॥ gp 

శేషం భదన్య నిషా ష్కాసో ఫదాదేవ చతుష్టయమ్! 

అకాచే దేవతాధారం యథా దిక్షు విదిక్షుచ!! 

_ దశధా కృత విస్తారో విమానేత్మత్పకీ ర్హీత। 

పంచమభాగ (పమాణశ్చ గర్భే భిత్తి 'స్పదర్హతః॥। 

ప్రాగ్గీవం భిత్తి విస్తారం గర్భాయా మా త్రథా(గతః। 

తతః | పాగీYవ విస్తారః కోభబీయః కరాంగువైః॥ 7 

భాగికోరథ విస్తారః కర్ణి కాచార్ధ భాగికీ। . 

భాగపంచక విస్తారం భృదం యత్ తత్ (పకీర్తితమ్॥ 

భూషణస్త్వా వహేత్తస్య నిరమో భాగికః స్మతః। 

భాగార్జన విధాతవ్యః కోభణో జలవ ర్హ్మనః॥ 0 

కర్ణిఠాం జలమార్గంచ సమసూ(తేణ మాపయేత్। 

'ఆధోచ్యతే భూమికానాం స్పంభానాంచేహ లక్షణమ్॥ 0 
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విస్తారాద్ ద్విగుణ స్కందః సర్వస్మిత్ శుద్రనాగరే! 
(పథమా పంచభాగసాా జ్ఞంఘాస్వ సము[చ్చితః॥ 11 

తిలకానాంతధోో చ్చాయో విధాతవ్యో ద్విభాగికః। 
తిలకస్య శిరోఘంటాం చెక సూూతేణ మాపయేత్॥ 12 
జంఘామాన |తిభాగేన ఖురపిండీం. చ 'లృయేక్। 

ఖురకం వేది బంధంచ సమసూ[తేణమాపయేత్॥ 13 
ద్వితీయ భూమికో తే ధం సింహకర్ణం విభూషయేత్। 
మ స్తకే ఘంటయా యుక్తా చతుర్భాగో చ్చితాచసా॥ 14 

తత స్తృతీయ భూత్స్పేధః పదతుర్యాంశ పర్టితః। 
చతుర్ధి భూమి కా కార్యా సార్థభాగ[ త్రయో చ్చిసా॥ 15 
మంజరీ ప్రంభయోర్మ థ్య సవాతాయన మెఖలా। 

ద్వితీయాభూమికాయాసా సింహకర్ణై రలంకృతా॥ 16 

తస్యా ద్వారం విధాతవ్యం కపాట ద్వయ సంయుతమ్ః 

స్వావర్తాత్పాటితం ద్వారం తృతీయా యాం సదా భువి॥ 17 
పాదోన ద్ద్వితయో తే ధా తదూర్హ కం వేది మేఖలాః 

కై రవాణాంద వైర్యుకా కర్తవ్యా దృష్టి హారిఖిః॥ 18 

వేదికా పంచవిస్తారా కార్యా భాగ సముచ్చితా; 

(గీవార్ధ భాగికో త్వే ధా ఘంటెకం భాగ ముచ్చితా॥ _. 19 

తా॥ విమానజాతి |పాసాదములు 64. అందు మొదటిది యగు 
విమాన పాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. అన్ని [పాసాదములలో 
_పధానమెనదియును స్వర్ల మర్త్యపాతాల లోకముల యందు అలంకార 
మైనదియును, క్ అంతస్తులు కలదియును అగు విమాన పాసాదమునకు 
చెస్తారమును 9.9 భాగములు చేయవలెను. అతరములకు క ర్ణములపైన 
10-10 భాగములు చేయవలెను, పధాన కర్ణము ననుసరించిన భద 
ములు విస్తారమునకు రెట్టింపుగా యెత్తు కలిగియుండవలెను, భ[ దము 
చయమొక్కు నిరమము భదమునుండి నలువైపుల రచించవలెను గగన 
మున దేవతాధారము ననుసరించి దిశలయందును మూలల యందును 

3] 
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భాగనిర్ణయము లకు 10.10 భాగములు చేయవలెను. గర్భము 5 భాగము 
లును, "చుట్టూ గోడ 23 భాగములును చేయవలెను, గర్భము యొక్క 

విసారముతో సమానముగా ముందు (పాగ్గవమును రచించవలెను. తరు 
వాత (పాగ్గ్రివముయొక్క విస్తారమును హస్తాంగులములచేత క్షోభింప జేయ 

వలెను, తథముయొకు విస్తారము 1 భాగమ్ము కర్ణిక 3 భాగము, భ్యదము 

5 భాగములు అలంకారయ ముగా రచించవలెను నిరమము 1 భాగము 

చేయవలెను. జలమార్గమునకు కొభణము శి భాగము, .కర్షికయును జల 

మార్గమును సమసూ|తముతొ రచించవలెను. 

ఇంక సంభము యొక్కయు, అంతస్తుల యొక్క యు లక్షణము 

లను చెప్పుచున్నాడు, అన్నిజికిని శుద్దనాగర . 'పద్దతియును. విస్తారమునకు 

రెట్టింపుగా స్కృ ౦ధము యొక్క యొక్తును చేయుటయును . “ముఖ్యము. 

మొదటి జంఘ శ్ భి రాగములు, తిలకముల యెత్తు 2 భాగములుండవలెను, 
తిలకము యొక్క శిఖరమును ఘంటయును ఒక్క కు సూ(త్రముకీ 

కొలుచుచుండవలెను ' జంఘయొక్క పొడవులో శివ వంతు ఖురమును 

రచించవలెను. ఖురమును వేదిబంధమును సమాన సూూతముతో రచించ. 

వలెను. రెండవ అంతస్తును సింహకర్ణముతో అలంకారముగా చేయవలెను, 
4 భాగముల యెత్తును తలపై మంటయును కలిగియుండవలెను. మూ 
అంతస్తు 9కి భాగములున్ను నాలవ అంతస్తు కిక్టే భాగములును, మం 
స్తంభము ఈ రెంటి మధ్య గవాకమును మేఖలయును రచించవలె 
మతయు రెండవ అంతస్తున సింహకర్ణములే కాక ద్వారమును టేక్క 
తబుష్పలును చేయవలెను. మూడవ "ఆంతస్తున. ద్వారము తనంతటనే 
తలుపు మూసికొనుట తెజచికొనుట కలిగియుండవలెను చూపును కను 

పడకుండ చేయునట్టి పద్మదలములను రచించవలెను, వేదిక యొక్క విసి. 
రము 5 భాగములును, ఎత్తు 1 భాగమును చేయవలెను. (గీవ శభ 
మును, ఘంట కే భాగమును చేయవలెను, 

శ్లో పంచభాగ"విస్తారా ఘంటా కోటి ద్విథయతే। 
. కు ముదం. వేదిబంధంచ సుంటా| గం మ స్తకోదయమ్॥ rr) 
౫ మాపయేత్ సేమసూత్రేణ సమంతాద్భూమి పంచకే। 
_. వ్యాసార్థ హస్త స సంఖ్యాని _పవేశః |పథనుం కితేః॥ - =. 

న్ని 
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ఆంగులాని తథాద్వ్థర్హో ద్వి తీయా యా; పరీ రతాః 

సంయోగా వనయోర్యః స్యాత్ తృతియా యా సిమా రాదిశేత॥ 22 

తదధ్యర్థశ్చతుర్ధ్యాస్తు 'పంచమ్యాః "వేష ఈరితః। 

స్వమూల విస్పృతేర్భాగ ఫృృతీయో వేచికోర్థ్ద్వతః॥ 23 

లతాయా విస్తృతిన్చ్మదే యుక్త్వా స్యాజ్ఞలవ ర్హ్మనః। 
వేదికోోగే విధాతవ్యం శీర్గం సార్హాదశ వి స్తృతమ్॥ 24 
మంజర్యాః స్తంభ సీమానం క్షోభయే న్ముష్టిమానతః। 
వెద్యాం భాగస్తు శాలాయాం నిష్కు మో మూలకోణతః॥ 25 
స్థానై ర్విచ్మితరూపై? స్యాత్ సింహ శళ్లైశ్చ భూపి తః। 
పంచవ్యా సేన న్యూ తేలు రేఖామస్య నమానిఖేత్॥ 26 

ఏ తద్విమానం లలితం దేవ డేవస్య కారయేత్॥ 

తా॥ ఘంటయొక్క కొప్పు 5 భాగముల విసారముతో రచించవలెను. 
కుముదము, వేదీబంధము, ఘంటయొక్క చివర, మస్తకము యొక్క 

పై భాగము, ఇవి యన్నియును ఒక్క. సూతముతో నుండవలెను. 
ఈ ఆంతస్తులును ఇటులే సమనూ( తముతో నుండవలెను, విస్తారములొ 

_ సగము హస్తముల సంఖ్యతో మొదటి అంతస్తుగ [పవేశములను కలిగించ 
వలెను చెండవ ఆంతస్తున 23 అంగులములను చేయవలెను, మూడవ 
అంతస్ర్తున యీరెండు అంతస్తుల ననుసరించిన సూత్రము (పకారము రచించ 

వలెను, 1} యును, అయినవ ఆంతస్తునను సూత పకారము. రచించ 

వలెను. వేదిక యొక్క వ పెభాగమున దాని మొదలు విస్తారములో 3 వంతు 

కలిగియుండవలెను. భ్యదమున శిఖరము యొక్క "విసారమును జల 

మార్గమును ఆలోచనతో చేయవలెను, వేదిక; పెన నిఖరము - 1కే భాగము 

విస్తారములుండవలెను. మంజరి యొక్క స్తంభ పదేశమున 3 అంగుల 
ములు ఏటవాలుగా తగించవలెను, వేడియందు శాలయొక్కు నిరమము 
యూలకోఇమునుండి 1 భాగము చేయవలెను. విచిత్రరూపములచేతను 
సెంహకర్ణ్లముe౭ చేతను ఆయా స్థలములను ఆలంకారముగ .రచించవలెను. 
విస్తారమునకు 5 రెట్టుగల నూశముతో రేఖను రచించవలెను. ఇట్లు 
చక్కగా రచింపబడిన విమానమును దేవ దేవునకు వినియోగించవలెను. 
“*విెమాన; సర్వతో ౭ భదో గజ పృష్టోఒథ పవ్మకః వృషభో ము క్రికోణశ్చ 
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నలినో _దావిడ ప్రధా (6 ఇత్యేతేఒష్టైా సముథ్లిషాః (పాసాదా స్త్రి ప్ప 

'దుహఃో (సమరాంగణ 58 అధ్యాయము) 

(అనుబంధము 25 నుండి 80 వజకు గల పటములు చూడుడు 

13. సర్వతోభ(దము 
సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము : 

శ్ల్1 సంస్థానం సర్వతో భద స్వేదానీ మభిధీయతే॥ yn 

జఠరం బాహ్య సీమాచ తథా భి త్త్యంథకారికా। - 

జం ఘోత్పేధశ్చ కళై కర్తైచ యథా మెరో: స్తథా భవేత్॥ 2 

తదైవ భద వి పరః షడ్చాగేన సమంతతః; 

దధీకేచ ద్వి భాగే దః కోణిసంజ్జేచ పార్భ్యయోః॥ ల్లో 

-. ముష్టిప పవ ల విస్తారం క 'ర్తవ్యము ద కాంతరమ్। 

విసా! ద్ దిశిగుణః స్కంధస్యో_చ్చాయో భాగవింశతిః॥ J 

- పంచభాగ సముత్ఫేధా జంఘాకార్యా సదా బుధైః ot 

మేఖలాంతర' పతంచ సార్దభాగ సము(చ్చితమ్॥ i 

శృంగం భాగ తయోత్యేధం స|గీవా మలసారకమ్। ee 

మూలశృంగస్య గర్భేణ న్య స్యేదు పరిభూమికామ్॥ a 

ద్వితీయ భూమి విస్తారం దశధా [పవిభాజయేక్। .. 
ద్వాభాగౌ శృంగవిస్తారో విధేయః పార్శ్వయోర్వ్వ్రయోః॥ a 

స్మగ్రీవా మలసారన్య తైః శృంగస్యోదయ స్థితిః। |. 
. తస్య శృంగస్య గర్భేణ కర్తవ్యో పరిభూమికా॥ a 

. .. తస్యా భూమేస్తు విస్తారం దశధాభాజయేత్సునః। . 

యః శేషః శిఖరాయామో తద్ద్వితీయే వినిర్ది శేత్॥ 1 

- విభజేద్ వర్తమానం వా రుచకం వాస్తు శోభనమ్। | 

కర్ణాంతరే భద మధ్యే వలభీం తత్ర కారయేత్! a 
భూమికా శిఖరేఖోర్డ్వం నవభ్రూమిం విభేదయేత్। . . 

వేదికా మధ్య స్పూతస్య.కర్ణతోర్ట్వ్య భువ స్రథా॥ oa 

Bey br 
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భూమికోర్హ్వ భువశ్చ్చైవ విస్తారం దశధా భజేత్; 

మూలసీమాను సారేణ స్యాచ్చేదావధి సంహృతిః పతీ 

(గీవా మూలార్చ భాగేన భాగేనా మలసారకమ్। . 

చం [దికా చార్దభాగేన కలకో భవేత్॥ 39. 

సర్వతో భ(ద|ప్రాసాదము యొక్క" లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు, 

గర్భము, గోడ, ఆంధకారిక్క వెలుపలి (పదెశము, జంఘయెత్తు కర్ట్ణముల. 

యెత్తు, ఇవి యన్నియును మేరు ప్రాసాధవలెనే చేయవలెను భ(దము 

యొక్క విస్తారమును 6 భాగములు చేయవలెను. రధికలు 2 భాగముల 

చొప్పున మూలలయందును (పక్క అను రచించవలెను. అన్నిటికిని జల 

మారములు 3 ఆంగులములు చేయవలెను, విస్తారమునకు రెట్టింపుగా 

స్క ంధము యొక్క యెత్తును చేయవలెను. దానిని 20 భాగ 

ములుచేసి జంఘ 5 భాగములును, మెఖల్క అంతరప్మతము 14 భాగ 

మును శిఖరము క భాగముల యొత్తును. అందు (గీవ, అమలసార 

కము, కలిగియుండవలెను. (_పథానశఖరము యొక్క గర్భముతో కలిపి 
రెండవ అంతస్తును రచించవలెను, రెండవ అంతస్తు విసారమును 10 ఖాగ 

ములుచేసి శృంగము యొక్క విస్తారము 2-2 భాగములు _పక్కలను, 

(గేవ,అమలసారము, కలిసి శిబవముయొక్క కొలతయుండవలెను. మరల 

ఆ శిఖరము యొక్క గర్భమును కలుపుకొని దానిపై అంతస్తును రచించ 

వలెను. మూడవ అంతస్తు యొక్క విస్తారమును 10 భాగములుచేసి 

లోగడ రెండవ అంతస్తున చేసినట్లు చేయవలెను, దానిపైన వర్ధమాన 
పద్దతిగా నైనను, లేక రుచక పద్దతిగా నైనను అందముగా నుండునట్లు 

రచించవలెను, కర్ణముల. సందునను, భ[ దము యొక్క నడుమను వలభిన 

రచించవలెను. ఒక అంతస్తుయొక్క శిఖరముపైన మజయొక అంతస్తును 

విభజించవలెను, వేచిక మధ్య సూతముసకును కర్ణములనుండి పె 

అంతస్తునకును సమానము చేయవలెను. అంతస్తు యొక్క పై "పె (ప్రదేశమున. 

మరియొక అంతస్తునకు విస్తారమును 10 భాగములు చేసి మొదటి అంత 

సున యెటులో అటులే అన్ని టికిని రచించవలెను (గీవ శే భాగమును 

'ఆమలసారకమును 1భాగమును వందిక 1 భాగమును, కలశము 1 భాగ 

మును చేయవలెను, దీనిని సర్వతో భదమరిదురు. 
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కేశ, గజ ప్రాసాదము, పద్మ ప్రాసాదము 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము : 

శ్లో, గజస్య సంస్థాన మథ ప్రాసాదస్యాభి ధియతే। 

చతుః షష్టిపదం వాస్తు (ప్రాసాదస్య విభాజయేత్॥ 40 

తతః సీమార్డ సూ|త్రేణ ప పృషతో వృత్తమా లిఖేత్। = . 
_పంచభాగమితా జంఘా మేఖలా సార్దభాగికీ॥ . 41 

_. అ్మగతః సూరసేనః స్వాత్ పృష్టతః కుంజరాకృతిః। 

సీమానమష్టధా కృత్వా విభజేన్నందనే యథా॥ 42 

ద్వౌద్వౌచ క ర్షయోర్భాగౌ. భ్ దేషు. చత్తురో. విదుః, . 

| విస్తారార్టేన జంఘా.. సాద్. రోధికాయాః పృథక్ ప్పథక్॥ డి! 

- భాగత్రయ్యోబ్చితం శృంగం కర్ణదేశే విధీయతే! సం! 
.. సప్టభాగ సముత్సేధా వలభీ మధ్య సంశితా! 44 

సక ుంతాద్ భద సంస్థానా రేఖా (గీవాండ కౌదిభిః। 

__ సింహకర్ణెశ్చభ|దేసు (ప్రాసాదో గజ ఉచ్యతే॥. 45 

. వ ) త్రసాత్య విహీనేన కర్తవ్యః స్వస్తి సికే యథా। 

సర్వం పద్మవత్ తస్యనస్యుః పద్మప్మత నిభాఃసమాః॥ 46 

విస్తారోఒప్యథ జంఘాచ అతిని స్వ స్టికే యథా! 3 

__ ఉదకాంతర కం కుర్యాత్ శ్రీవత్సే నందనే యభా॥. 47 

“తా॥ గజి (పాసాదమునకు 8.8 భాగములు నలుచదరముగాచేపి 

తరువాత విస్తారములో సగముగల సూతముచేత వెనుక వైపున గుం డముగా 

గీయషలెను. జంఘ 5 భాగములు, మేఖల 1 1భాగము, ముందువెపున 

సేన పద్దతియును, వెనుక వైపున ఏనుగు మొక్క ఆకారమును చేయ. 

వ చతురశ్ర (పదేశమును 8 భాగములుచేసి నందనమువలె కర్ణ 

ములు ౩-2 భాగములును, భ దము 4 భాగములును, చేయవలెను. విస్తా 

రములో సగము " జంఘయును, రధికలు, కర్ణమునందు వే భాగముపి 

యెత్తును, వలభిమధ్య 7 భాగముల యెక్తును, అంతటను భ్యదములు 

రేఖ గవ, 'అండకములు, | భద్రముల యందు సింహకర్ణములును, కలది 

గజ (పాఫాద మగును, మజ్యు స్వస్తి సిక (పాసాదము చేసినట్టు కొలతలతో 
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గుం|డముగా అన్నియును కర్ణములను రచించి పద్మప్మతములవలె సుంద 

రముగా రచించినచో పద్మ పాసాదమగును. విస్తారమును జంఘయును, 

లతిన (పాసాదములలోని స్వ స్తికమువలెనే రచించవలెను. శ్రీవత్సము 

నందును నందనమునందును రచించినట్లు జలమార్గములను రచించవలెను. 

(అందు గల పృష్ట(పాసాచాంతమునను, పద్మ[పాసాదారంభమునను కోంత 

సధిల మైనట్టు దోచుచున్నది) 

15. వృషభ[పాసాదము 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము = 

శ్లో! (యూమో౭థ వృషభంస స్యాత్ పూర్వోక్రెః రూపకర్మభిః!. 

చతుర్భ దశ్చ తుర్ద్వారో విమానో వృషభాక్ళతి ॥॥ 48 

తే వృద్దిస్తత్సమాణాశ్చ సీమకిఖరోదయెః। 

కర్లవేది కపోతావీ జంఘా(గే మస్తకేనచ॥ 49 

సార్ధద్విభాగ విస్తారౌ రథకౌవామదక్షణా। 

కార్యా భ(దం చతుర్చాగం భాగార్హం సలిలాంతరమ్॥ 50 

సంభధ్యయం భవే త్తస్య సర్వభూమ్యుంతరేషు చ। 

ఏకః స్తంభో విమానే స్యాద్ వ్వౌస్తంబౌ వృషఖే పునః॥ 51 

ఏష భేదః సమాఖ్యాతో విమానన్య వృషభన్య చ। 

తా॥ వృషభ[పాసాద లక్షణుమును చెప్పుచున్నాడు. పూర్వము 

చెప్పిన (పకారము అన్నియు చేసి 4 భృదములుసు, 4d ద్వారములును, 

వృషభమువలె విమానమును రదించవలెను. లోగడచెప్పిన నానికంటె 

శమ శిఖరము ఇవి యెత్తుగా నుండవలెను. కర్ణము, వేదిక, కపోతముల 

వరుస జంతు, శుకనాస శిఖరము, వాని ననుసరించి చేయవలెను రథ 

ములు ఇరువైపుల 2క్లే భాగముల విస్తారముతోను మధ్యభ్యదము 4 భాగ 

ములును, జలమారములు ' శ్రీ భాగము చొప్పునను, ఇట్లు 10 భాగములతో 

రచించవలెను. భ(దమునకు 2-2 స్రలభముల చొప్పున అన్ని అంతస్తుల 

యందును రచించవలెను. విమాన్నపాసాదమునకు 1-1 స్తంభమును, 
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వృషభ పాసాదమునకు 22 స్తంభములును, ఇంతే భేదము. అని తెలియ 
వలెను, 

1 ము క్త కోర ము 
సమరాంగణ, 59వ అధ్యాయము : 

క్లో ము క్రకోణ మథ[బూమ స్తంభాగై రష్టభి రృజేత్॥ 2 

మూలక ర్లావుభౌ భాగౌ భవతో నామదకిణా। 

మధ్య శృంగం చతుర్భాగం .పమాణం: జఠరస్య చ॥ 53 

కర్లశ్శృంగాంతయోర, ధే ర కుర్వీత సపిలాంతరమ్ళ .. 
రథకొ పార్శ వయోః పూర్ణా భృద్రదేశే జలాంతరమ్॥ Sh 
విస్తారో త్సేధ జంఘాళ్ళ స గ్రీవామల సారకః st . ' 
లతెనామివ కర్తవ్యాః (పమాణే సమంతతః॥ ర్. 

తా॥ ముక్తకోణ ప్రాసాద లక్షణమును చెప్పచున్నాడు. విస్తారమును 
8 భాగములుచేసి పథాన. కర్ణములు 2-2 భాగములున్ము మధ్య శృంగము 
4 భాగములును చేయవలెను. “గర్భము 4 భాగములును చుట్టూ గోడ 2 భాగ 
ములును చేయవలెను, పె పై జెప్పిన కర్ణములు శిఖరము వీనియొక్క నడుమ 
జలమార్రమును రచించవలెను. రథము యొక్క _పక్కలను, భ్యదమునను, 
జల మార్లమును కల్పించవలెను. విస్తారము, ఎత్తు, జంఘ, (గీవ, ఆమల 
సారకము, ఇవి యన్నియును లతినమునందు జెప్పబడిన కొలతతో చేయ. 
వలెను. 

_ 1. నలిన పా సాద ము 
సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము ః 

pA) (టూమోజథ్రన వినంతస్య (ప్రమాణం లక్షణాన్వితమ్। 

తస్మింస్తు భాగతః స్యాచ్చ దేవగర్భః సుదాలయః॥ 56 
'బిత్రివి పృతిరాయామో ము క్రకోణే యథొతథాః 
మధ్య దేశేతు యన్భ్భృంగం భద్రం కర్ణాంతరేచయేత్॥ 57 
ము క్రకోణే యథాతచ్చ భేదః కర్మవిభేదనాత్; | 
చతుర, సే స్మృతో మధ్యే కర్ణ శృంగే విచక్షణైః॥ 58 
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తా॥ నలిన (పాసాదలకీణమును చెప్పుచున్నాడు. విస్తారమును, 

గర్భమును, గోడయును, మొదలైనవి అన్నియును ము క్తకోణమువలెనే 

చేయవలెను, కర్ణము, భ| దము, శిఖరము, ఇని యన్నియును కొలతలో 

సమానమేకాని. నలినమునకు 8 కోణములుగాను, ముక్తకోణమునకు 

నలుచదరముగాను రచించవలెను. 

18. మల౭కిక(పెాసాదము 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము ; 

నో (బూమోఇజథ మణికంతస్య ఫొలొలింటే సమునతా। 

అలింద కార్డ సీమూయాం సర్వతః స్యాచ్చతుష్కి ౯|| 59 

(శేయః పుష్టి సుఖాల్లో౭యం మలికోడ. త్ర విమానవత్। 

దశధాకే(త సీమ్నాః స్యాత్ విభాగః సర్వతో దిశమ్! 60 

రథకౌ కర్గికార్థంచ జలవర్మాథ భ్మ దక మ్! 

మూలగర్భ సో త్సేధ ఘంటా స్రంభాంత వి స్థతా॥ 61 

భూమి జంఘా సముక్పేధః కపోతా భ్రార నిర్గమః। 

సింహకర్షా విమానాని ప్రంభ చిితాదికా స్రథా॥ శ? 

తొరణాన్యథనూ ల్యాని తసా్యాలంకరణానిచ। 

నీలోత్సలదలాకారా మంజర్యః సర్వశోభనాః॥ 53 

విమాన మపరం హేరతత్ యోనిరేక స్టయోర్డ యో 

కేవలం భద భేదేన మణికో (దావిడోఒప్యయమ్ః! 64 

తా॥ మణిక (పాసాదలక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. అభలిందముతోగూడిన 

శాలయును, అలిందములో సగము [పదేశమున 4 స్రంభములను అంతటను 

చతచించవలెను, ఈ మణిక [పొసాదము విమాన (పాసాదమువలెనే 10-10 

క్రాగములతో నలుదిశలును, రథనులును, ఠధికలు అందులో సగము 

ను, జలమార్గములును, భ(దములును, _పధానగర్భమును, ఎత్తును, 

మంట సంభాంతము వజకు విస్తారముగను, అంతస్తు జంఘ యెత్తును, 

-ఈపోతమునుండి ద్వారము యొక్క నిధమమునుు సింహకర్ణములును 

4] 
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విమానములును, సంభముల యందలి చ్మితములును, శోరణములును, 

మాలలను, వాని వాని యా కు ఆలంకారములును, నల్లకలువరేకులవలె 

మంజరులు ఆన్ని విధములైన '(పకాశములతో నుండవలెను. మలక మును 

విమానమును ఒక, చే కొలతతో రచించవలెను. అయితే మంఫకమునకు 
_ 
అ 

wh, 

ఇభ ద్రములు (ద్రావిడ పద్రతితో చాల అందముగా నుండును. ఈ కి శాల 

(పాసాదములు. 

గరుడ |పాసాదము మొదలగు క నిష్ణు ప్రాసాదములు 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయ యము: 

స్లో (పాసాద మధ వక్ష్యామో గరుడం సర్వసుందరమ్; 

దశ ధాకే(త విస్తారం తస్య పూర్వం విభా జయేత్॥ 63 

ద్వాభాగౌ రధికాః కార్యా మూలక ర్హాద్ వినిస్సృతాః। 

భద్రం షడ్చాగ విస్తారం పక్షవంశాది భెదితమ్॥ 66 

8 సీమా మార్లైన చతుర్దిశమ్। 

మూలసీమాతు కర్తవ్యా సలిలాంతర వర్ణితా॥ 67 
అసీమ విస్తారాత్ స్కంధః స్యాద్ ద్విగుణో (బృతిః। | 

సము_చ్భాయాత్ (త్రిభాగేన సమేఖలామ్॥ 68 
జంభూమంతర పతేణ కుంభయు క్తం కుర్వంత్యసా। . 
హీరకం వేదిబంధరిచ భాగ తయ సము|చ్చితమ్॥ 69 
ఆలిందానాం సముక్సేధం నిఖరారే నకారయేత్। 
పుడ్చాగం స్క రథ విస్తారం విదదీత విచక్షణః 7 

(గీవార్హ భాగముక్సేధాత్ భాగమా మలసారకమ్ ” 
కుముదంచా ర్హ భాగేన కుంభః స్యాదెక భాగిక8॥ 7 
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మము విసారములో సగము నలువెపుల కల్సించవలెను. నలువైపుల అలానే 
షా 

రె 

[ప సరముపెన సీమను రచించవలెను, జలమారము అక్కరలేదు. ముఖ 
_పదిశము యొక్క విస్తారమునకు రెటింపుగా స్కంధము యొకు 
యితును చేయవలెను. [పాసాదము యొక్క యొతునుండి 3వ భాగము అలలో 

అల 

మెఖలములను రచించవలెను. జంధఘయందు అంతరప్మ తము, కుంభము 
క! 

సె శ ' షై అటట జజ ని జ్ అట ఒక ష్ క్ని fa కి ళ్ ఇటో బారము చేయవలెను. అయితే హీరమును వెదిబంఛభమును శీ భాగములు 
చేయవలెను. అలిందముల ౦తు శిఖరము యెతులో సగముండవలెను, 

లో af అంక టా, wf ఇట సో wo స్కంధము యుక్క విస్తారము 6 భాగములుండవలెను. గవ ప్ర భాగ 
మును, ఆమలసారకము ఓ భాగము, కుముదము భాగము, కుంభము, 
1 భాగము చేయవలెను. దనిని గరుడమందురు. 'గరుడో వర్ణమానశ్చ 
ఇల నాం వాలి ఇగ బో ళ్ ౯ Pe జ్ నా ఖలీ అ mf mm ps ps భో ళ్ ఇగ్నో సంఖావర్తిజ=ధ వుష్బ్పకః (7) గృహరాత్ సబ కరగక రుచకః ల 
వరసః కార్యా జనార్రనన్యామై (పాసాదాః పురభూషాః (ఈ) సం,రా 58 అ) ర ది ది యు 

20. వర్టమాన |పాసాదము 
సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము క 

సో అభోచ్యతే వర్దమానో దగభాతం విభాజయేగ్। 

పాటోనాంశే ద్వయం కుర్యాత్ పార్శ్య్యయో; కర్ణ వి సృృతమ్శ 72 

సపాద పద విస్తార రధికొవామద కి"! 

చతుర్చాగ న్మితం భదం విస్తారేబ (పకీ ర్రితమ్॥ 73 

విస్తారాద్ ద్విగుణ్శోచ్చాయం స్కంధం యావత్ _పకల్పయతి। 
ఖురక స్యాథ జంఘాయా మంజరీ స్కంధకోపరి॥ 74 

(గీవామలసార కాదేః (పమాణఖం గరుడే యధా॥ 

తా॥ వర్ధమాన ప్రాసాద అక్షబమును చెప్పుచున్నాడు. విస్తారమును భు 
అంటీ 

0 భాగములుచేసి అందు కర్ణము 14 భాగములును, రథికలు 11 భాగము 
విస్తారమును, మధ్య భ్యదము 4 భాగములును చేయవలెను. విస్తారమునకు 
రెట్టింపుగా స్కంధము ఎత్తును చేయవలెను, పీఠము, జుంఫఘు, మంజరి, 
స్కంథము.పెన (గీవ, ఆపైన మస్రకము ఇవి యన్నియును గరుడ (పాసా 
దమున జేసినటులే చేయవతెను. 



భారతీయ మహాశిల్పము 

సమరాంగణ 89వ అధ్యాయము : 
జే YE కరాయామః శంఖావర్తి&థక థ్యత॥ ఆ! 73 

76 

71 

78 

7 

80 క . 

| . త 

మూలసీమానుసా చే చ్చే జే సంవరమిం ఖభవేత్॥ 81 

తృదూవ మేవ లతినం వర్తయే డృలనాకృతిమ్॥ 
సొద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. (ప స్తరముపైన 

ట్టుకొ లత పద్మపాసాదమువలెనే చేయవలెను, విస్తా 
అందులో సగము మధ్య గర్భమును చుట్టూ 

ను చేయవలెను. ముందు అలిందమును సింహకర్ణ 
అత్ రచించవలెను. ఎత్తులో 8వ వంతు జంఘయును, జంఘ యందు 

గముల (ప్రకారము వేదికను రచించవలెను, వెదీబంధమునుం 
).రధమువజికు యెత్తు విస్తారమునకు రెభింవుగా నుండవలెను, జ జంఘలో 

మేఖల అంతరప| తములను కచించవలెను. వచా ముతో వెలుప€ 
అంచువజకు గుండముగా గీయవలెను. మజీయు నాలుగు మూలలను 
వృ క్తరేఖలను అందులో 3వ వంతుగా గయవలెను మిగిలిన దానిని 
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స్వస్తిక (పాసాదమువలె అంతస్తు భాగములను చేయవలెను. (గీవ, మస 

కము, కలశము, జలమార్గము, అన్నియును స్వస్తికమున జేసినక్లే విసా 
జ 

రము, ఎత్తు, మొదలైనవి చేయవలెను, మొదటి అంతస్తు ననుసరించి 

సంవరణమును చేయవలెను. లతినమునందు జేసిననక్లు గుండని యాకార 

ములో అన్ని రూపములను రచించవలెను దీనిని శంఖావ ర్రమందురు. 

22. పుష్పక(పాసాదము 
సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము : 

గ్లో (బూమోఒశ పుష్పకం సస్యాత్ విమాన సదృశాకృతిః॥ 82 

తాధుతి (పమాణ సద్ వృద్దిః పంచభూశ్చతుర | శకః; 

విమానే యన్మానయు క్త మంజర్యా యచ్చ లక్షణమ్॥ 8g 

తత్కార్య మత మంజర్యా నతు కార్యం జలాంతరమ్॥ 

తా॥ పుష్పక 1పాసాదలక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. విమాన [పాసా 

దమునకు జేసిన కొలతలు లక్షణములు చేయవలెను. అయితే 5 అంతస్తు 

లును నలుచదరమును కలిగియుండవలెను. మంజరి మా|తము విమాన 

_పాసాదమున జేసినట్లే చేయవలెను, జలమార్గములను కల్పించ నవసరము 

అతదు, ఇది పృప్పక ప్రాసాడము. 

23. గ్భ హరాజ ప్రాసాద దము 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము 1 

$a ఆం గం “6 “1 న a Ww అలో Mp | 

క్లో) గృహరాజ మథ (బూమః సస్యాత్ కైలాస సన్నిభః॥ 84 

విటంక నిధమా ధార నిర్యూహైః సర్వతొవ త$॥। 

వలభా్య భూపితో మధ్య గహాక్ష _వ్వారస సంయుతః॥ 85 

కపోత సంభ పర్యంతః శాలభంజీ విరాజితః। 

వేదికా ఖండజాలాద్యం కవాటెః పరితో భవేత్॥ 86 

కుర్విత మల్లక చ్చాద్యైః సింహక ర్లైశ్చ భూషితః। 

అలింద భేధతః | పాహు రహరాజ మిదం బుభాః॥। 87 



20 భారతీయ మహాశల్పము 

క్రైలాసస్యైవ సంస్థానం స్యాదస్యోర్థ్వ్ర మధోజఒపిచ। 

తా॥ గృహరాజ ్కపాసాదముయొక్క లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు 

కైలాస [పాశ దముతో సమానముగా నుండి శృ౦గనిరమమును,అధిష్టాన వ 

మమును, మధ్య వలభియున్సు, గవాక్షులును, ద్వారములున్ను కలిగి కహోళ 
స్తంభముల వరకు సాలభంజిక లును, వేదిక, జాలకములు, కవాటములచేక 

కప్పబడినవిగాను, మల్లచ్చాద్యమును, సింహకర్ణములతో అలంకారము 

లును అలిందములయొక్క భేదములును, కలియుండెనేని దీనిని గృహ 

రాజమందురు. దీని యెత్తును విస్తారమును అన్నియును కైలాన [ప్రాసా& 
మున జేసినక్లే చేయవలెను. 

24. స్వ స్తిక్మ్పాసాదము 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము న 

జో (బూమోషాథ స్వస్తికం తస్య పూర్వ వన్మానలక్షణమ్॥ రి! 

తేనై వలతినం సర్వం కుర్వీతైనం విచకణః। 

యథా మూలే విభకాః న్యుర్హతిన స్వ స్తికాదయః॥ 89 

తథైషాం స్కంధ భకానాం మధ్య రేఖాం (పకల్పదడుత్। 

(పాసాదః స్వస్తికోనామ స్వా దేవం లక్షణాన్వితః॥ 9 

శుకనాసార దయః సస్య క్ర ర్రవ్యః నమభాగికః। 

స్కంధం యావత్చ ముక్సేధో విస్తారాద్ ద్విగుణో భవెత్॥ 0] 

త త్రం భాగోచ్చితా జంఘా మేఖలా చార్జభాగికీ। 

మధ్యశాలా ద్విభాగాశ్చ మూలసూ[.త విభాగతః॥! ర్ట 

కర్ణా ద్విభాగికాశ్చ్రెవం జలమార్గస్తు పోడశ। 

అష్టా శాలా భవంత్యస్మిన్ కర్ణాశ్చాష్టా సమంతత:ః॥। గ్గ) 

(_పాగ్గవం బాహ్యతః కుర్యాత్ ముఖభాగే విచక్షణః! 

క లశశ్చాండక (గీవా తద్వదామల సారకః॥ 94 

ఊర్ధ్వ ఊర్ద (పమాణంచ యథైవాద్య స్తథా భవేత్॥ 
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తా॥ స్వస్తిక (పాసాదలక్షణుమును చెప్పుచున్నాడు అతినమునందు 

జెప్పబడిన పకారమే అన్ని కొలతలు చేయవలెను లతినమునందు జెప్ప 

బడినక్తే విసారమునకు రెట్టింపుగా స్కందము చేయవలెనని యిందు జెప్ప 

బడుచున్నది, మధ్యరేఖను కల్పించవలెను. ఎత్తులో శివ భాగము జంఘను 

చేయవలెను, మేఖల శ్ర భాగమును, మధ్యశాల 2 భాగములును, చుట్టూ 
గోడ 1 భాగమును చేయవలెను. కర్హములు 2-2 భాగములును, పూర్వపు 
(పమాణమున శాలలును, జలమార్గము 16ను, శాలలు కియును, కర్ణ 
ములు కియును, ముఖభాగమున [పాగివమున్ను కలశము, అండకము 
(గీవ, మస్తకము రచిలచవలెను, మొదటి అంతస్తున జెసినన్లు అన్ని అంత 

స్తుల యందును చేయవలెను, 

25. రు చక(పాసాదము 
సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము : 

న్లో! రుచకం (బూమహేతస్య విభాగో దశధా భవేత్॥ 95 

భాగద్వయ మితా కర్ణా భద్రం షడ్చాగ సమ్మితమ్। 

తేషాం వినిరమం విద్యా ద్రన్తమా్మాాతం (పమాణతః॥ 96 

కుర్యా దుదక మార్ధాంశ్చ (పాసాదే రుచకే క్వచిత్ 

స్కంధా వశిష్టముత్సేధో విస్తారాద్ ద్విగుణో భవేత్॥ 97 

వేదికాయాస్తు విస్తారః స్కంధ షడ్బాగికః స్మతః॥ 

తృతీయాంశేన కుర్వీత జంఘా మూర్త ం ఖంరో దయాత్॥ 08 

జంమా యాశ్చ ,తిభాగేన కార్యా ఖురవరండికా। 

మెఖలాంతర ప్మత్రంచ కుర్యా దధ్యర్హ ఖాగిక మ్॥ 99 

సార్టతిగుణు సూ(తేణ పూర్వా కర్కటనా భవేత్। 

చతుర్గుణేన సూ(తేణ మధ్య కర్కటనా స్మతా॥ 100 

విభజ్య దశథా స్కంధ విస్తారం కైః పకల్ఫ్సయెత్। 

భ దం చతుర్భిః కర్ణాంస్తు కుర్యాద్బాగై స్త్రిభి స్రిఖః॥ 101 



32 భొరతీయ మహాశిల్వమ 

స్వే చ్చయా భూమికాః కోర్యోయా వామూలార్ధ భాగి కీః। 

భాగేపా మలఅసారంచ కుముదం చార్హభాగికమ్। 10: 

కుంభం భోగేన కుర్వీత [పాసాదే రుచకే బుధః। 
సాధారణాజఒయం సర్వేషాం పాసాదస్తు దివాకసామ్॥ ] 01 

తా! రుచక [పాసాదలక్షణుమును చెప్పుచున్నాడు. విసారమును 
10 భాగములుచెసి కర్ణములు లే భాగములు, మధ్య భ[ దము ఈ ఖోగ 

నద హస్తము జలమాధమును కఈూడీ 
లెను. మ వరకు యెత్తు విస్తారమునకు రెట్టింపు? 

. స్కంధమునందు వేదికయొక్క విస్తారము 6 భాగము En ర స్ EA () ne 
చేయవలెను, భురమునకు పెన ఎత్తులో శ్వ వంతు జంఘను చక 
వలెను. జంఘలో కివీ వంతు అధిష్టానమును చేయవలెను, మేఖల అంతక 
పతము 1] భా భాగము కలిగియుండవ లెను. రై భాగములుగల నూ 
ముతో మొదటి వృ త్తరేఖను రచించవలెను. 4 భాగముల విస్తారః రుగఠ. 
సూ తముళొ మధ ధి వృత్తమును గీయవలెను, స్కంధము యొక్క విస్తా 
రము 18 భాగములువే సి భ[దము 4 శ భాగములను, కర్ణములు లీ భాగముల 
రం. 4 | 

వ 
= మైనను రచించవలెను, అంతస్తులను క్ ఇష్టము వష్ట్రనస్టుచేసకానవచ్చును 
క్షీ En వ స my 3 Fair A భాగము వేదికయును, ఆమలసారము 1 భాగమ్ము కుముథము ms gts దు జ కా“ , శ 2 ఆన కుంభము క భాగము జేయవలెను, ఇది సాధార మ పద్ధళ. 

20. వుఖ్యవర్ధన (పాసాదము 
పమరాంగణ 59వ అధ్యాయము ; 

నో పుణ్య ఫ్రవర్దనకం (బూమః (పాసాదం వళ్ణిభం హరేః? 
(భామయేన్నూల సీమా స్ప్యృగ్ వృత్తమాదౌ సమంతతః 104 
తబ్బాలా కర్ణసంయు క్ర కంక ర్రవ్యం సర్వతో దిశమ్; 
యచ్చందః స్వస్తికే సస్యాద్ ద్విగుణః పుం(డవర్హనే॥ 103 
జఆంఘోద కాంత భ[ దాణా మ్ముచ్బాయో వి _పృతిశృయా। 
స్తూస్తికే కధితాసైవ విజ్లేయా పుణ్యవర్ధనే। 

106 



?వీ భాగము 33 

తా! చతుర శ పదేశమున పృ త్తరేఖను గియవతెను. స్వస్తిక 
' 1పాసాదమున | జెప్పబడిన కొలతల (పకారము నాలుగు దిశలయందు శాల 
లును, నాలుగు మూలలయందు క కర్ణములను రచించవలెను. అధిఘైనము, 
ఆంఘ్య జలమార్గము, ఖృదముల యెత్తు విస్తారము, మొదలెనవి అన్ని 
యును స్వస్తిక _పాసాదమునజేసినట్లే చేయవలెను, దీనిని పుణఖ్యవర్తన 
(పాసాదమందురు, 

27. మెరు (వాసాదము మొదలగు 

8 (బహ్మా (వాసాదములు 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము : 

సో! ఆధాభి ధీయతే మేరు ర్లశధాత్మత భాజయేత్। 
సీమానంతస్య కుర్వీత శృంగం చాపి విభాగికమ్॥ 108 

శేషం విభాగికం భద మాయామేన విఫీయతే। 

పఫదస స్య మోడశాంశేన క రవ్య ముద కాంతరమ్ః 109 

పబైః షోడ డశభిరర్చో విధాతవ్యః పడంపదమ్। 

షు త్తిరం ధారి కాబాహ్య భిత్తిశ్నాస్య విధీయతే! 110 

ఇఖాగషటో గాట్చుతా జంఘా మేఖలా చెకభాగికీ। 

శృంగంచ తిపదోత్సేధం నిఖరం సాం ఫ్రద్దశోచృతమ్॥ 111 

కర్తవ్యం వాస్తుశా స్త్రజ్ఞై స్తస్యెకా దశభూమికమ్। 

సార్థ పంచమ విస్తారః స్కంధ (గీవార్ట భాగి కా॥ 112 

ఉ(చ్బాయేణ విధాతవ్యా భాగిక్ తే ధ మండక మీ; 

ఖాగార్హ కంచకుముదం భఖొగికొ కలగో wan . 113 

షడుణో సై నెవ సూ (త్రేణ రెఖాతస్య (పకీర్తితా; 

మరుం మేరుగిరి (పఖ్య మేవం యఃకారయేదిమమ్॥ 114 

శిలాభిరిష్ట కాభిర్వా సమ హత్పు ఇగ మాప్పుయాతీ॥ 

తా|| మేరు (పాసొావముయొక్క లకవఐమును చెప్పుచున్నాడు. 

విసారఠరమును 10 భాగములువేస్ కిఖరమును చేయవలెను. మిగిలినది డో వ 

న) 



34 భారతీయ మహాశిల్పము 

మును రచించవలెను. ఒక భాగములో పదునాజవ వంతు జల మార్గమున 
చేయవలెను. గర్భము 4 భాగములును, గోడ 1 భాగమును, ఆంధారిక 
1 భాగమును, వెలుపలి గోడ 1 భాగమును చేయవలెను. జంఘ 6 ఖా 
ములు, మేఖల 1 భ నాగము, శృంగము. యెత్తు 8 భాగములు, శిఖరము 
యెత్తు 10 భా రాగములు, అంతస్తులు Il చేయవలెను. స ,9థముయొక్క 
విస్తారము ర్ భాగములుండవలెను. గవ శ్ర భాగము, ఆండకము యెళ్త 
l భాగము, కుముదము 4 భాగము, కలశము యెత్తు 1 భాగము, విస్తా! 
మునకు 6 రెట్టుగల 'సూత్రముతో రేఖను రచించవలెను, దీనిని మేష. 
(పాసాదమందురు, 'మేరుమందర కై లాసా హంసాఖ్యో భృద ఏవచ ఉక్తు 
గోమి.శకశ్చైవ తధా మాలాధరోఒష్టమః (9) ఇత్యషా (అ్రహ్మణః ప్రోళ్ల 
(పాసా దాః పురమ ధ్యగాః (9) (సమరాంగజ 9-568 అ) 

28. ను (©) దర పా సాద ము 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము ; 

శ లక్షణం మందరస్యాథ (పాసాదసాాభి ధీయతే॥ 

గర్భస్యార్థన న్మిష్కాంతం భదం కుర్వీత మందరెే। 
మందరం మేరు సంకాశం విన్య సేత్సర్వతో దిశమ్॥ 1 

వలభీ మధ్య దేశేతు శిఖరోర్ట సముద్భృతా। 
సర్వమన్య(త్పమాణంతు. మేరో రివభవే దిహ॥ 1]; 

తా॥ మందర (పానాదముయొక్క. లక్షఇఏమును చెప్పుచున్నాడ 
గర్భములో సగము నిరమముతో ఖభ్యదమును రచించవతెను. అన్ని వైప్ప 
భదములను మేరువున రచించినట్లు రచించవలెను, దాని నడుమ వలభి 
శిఖరముతో సమానముగా యెత్తున రచించవలెను. అన్ని కొలతలను మేగ 
వున జేసినఫ్రే చేయవలెను... 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము. on 

a U క! 'లాస మధవక్యామో దశధాతం విభాజయత్ 
భ(ధం షడ్చాగ విస్తారం మధ్యదేశే విని; సృతమ్॥ 



_ ఇవ భాగము 
కిక్ 

కర్ణా ద్విభాగ విస్తారాః సలిలాంతద వర్దితాః।. 

గర్భస్యార్టేన నిష్కాసః కార్యో భదస్య సర్వతః॥ 119 

అతినస్య మధ్యే శిఖరార్హ సమోదయమ్। 

ఖిత్తి గర్భ (భమంతీనాం జంఘా మేఖలయోరసి॥ 120 

విస్తార ముదయం చాస్మిన్ విదధ్యాత్ స్కంధ శృంగయోః। 

మేరో రివాస్మిన్ |పాసాదే విద్యాధీవాం డకస్య చ॥ ౧. 

తా కైలాస [పాసాద లక్షణమును చెప్పు చున్నాడు. విస్తారమును 

10 భాగములుచేస అందు కర్ణములు 2-2 భాగములును, మధ్యభ[దము 

ఈ భాగములును చేయవలెను, కర్ణములకు జలమార్గ మక్కరలేదు. 

భృదమునకు నిరమము ఆందులో సగము చేయవలెను, లతినమునందు 

జేసినట్టె కిఖరములొ సగము యెత్తు చేయవలెను, గోడ, గర్భము, (భమం 

తిక్క జంఘ, మేఖల, ఇవియన్ని యును అతినమునజేసి నటులే చేయ 

వలెను శిఖరమునకు జేసినశక్లే విస్తారమునకు రెట్టింపుగా స్కృ ంధమును 

రచించవతెను, (గీవ అండకము మొదలైనవి మేరు (పాసాదమున రచించి 

నక్షు రచించవలెను. దీనిని కైలాస పాసాదమందురు. 

30. హంస (సా సాదము 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము ॥ 

దో (బూ మోకాథ హంసమస్యస్యాద్ విభాగో రుచకే యథా! 

జలాంతరం విశేషోఒ,త షు రుచకవడ ద్భవేత్॥ 123 

శ్రా హంసపాసాదముయొక్క కొలతలు రుచక(పాశాదము కొలత 

లతో సమానముగా నుండును, ఇందు జలమారము మాత మధికము, 

చుగిలిన వన్నియును. రుచకమువలెనే చేయవలెను, దీనిని హంసపా పాద 

చుందురు, 

31. భ(ద(ప్రాసాదము 

సమరాంగణ 59వ అధార్థియము : 

శో భే భృదస్య లక్షణం (యూమో దశధాతం విభాజయేత్। 

గర్భ విస్తారమానెన స్యా దస్మిన్ భద వి స్పృతిః॥ . 123 
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నార్ద ద్విభాగ విస్తారౌ రథకౌ వామదక్షిణౌ। 
గర్భార్థ తుల్య మాయామాత్ (పాగ్గవంచే హకారయేత్॥ 12! 

(పాగ్గీవస్య సముత్వేధం శిఖరార్జై నకారయేత్। 
వలభీం మధ్యదేశేఒస్య సింహకర్ణ సమన్వితామ్॥ 12; 

లతాజాల గవాకొదై కశ్చ తుష్కాభిశ్చ తుర్దిశమ్। 
భధో భవతిశేషంతు సాాద[త రుచకే యథా॥ 12 

_శా॥ భ్రద్మపాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు విస్తారమున 

10 భాగములుచేసి గర్భముతో సమానముగా ఖభ్యదమును రచించవలెను. 
24 భాగముల చొప్పున కుడి యెడమలను రెండు రథములను కల్పించ 
వలెను. నడుమ భ, దమును పా గ్రీ9వమును రచించవలెను ఆ _పాగ్గీంవమ 
యెత్తు శిఖర ములో సగముండవలెను. మధ్య వలభిని సింహకర్ణములక 

రచించవలెను, శిఖరములు, కిచకీలు, మొదలైన వానితో నలువైపుల భు 

ములను రచించవలెను, మిగిలిన పనులన్నియును రుచకముతో సమా 
ముగా నుండవలెను. . 

32, తుంగ పాసొద అక్షణమను 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము : : 

శౌ ఆథ తుంగం (పవక్ష్యామో దితి మయో హ్యేష మందరః॥॥ 
భూషయే త్సొంహకర్థైస్త స్తం అతా మూర్తంచ కారయేత్ 1 

భూమి భూమి సముక్సేధః సంభ చి తాదికం తథా। 
_ మేఠోరివ్యాత మధ్యే తు మంజర్యః సర్వతో దిశమ్॥ 121 

తా తుంగ(్మపాసాద లకణమును చెప్పుచున్నాడు, మందు 
(పాసాదమును సింహక కర్ణములతో నలంకారముగాజేసి పెన శిఖరమున ' 
రచించవలెను, ఆంతస్తు అంతస్తు యొక్క యెత్తును సంభముల యంద! 
చితములును, అన్ని దిశలయందు మంజరులును, నడుమ శిఖరము 
మరువువలెను రచించవలెను. 
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33. మి[శక|[పాసాదము 

సమరాంగణ 59వ ఆధ్యాయము : 

నో (బూమోజథ మిశకం సస్యాన్మాన సంస్థాన అక్షక$1 

భౌమో్య విమానవన్మధ్య శృంగం కైలాసవద్భ వేత్॥ 129 

తా॥ మి శక[పాసాద లక్షణుమును చెప్పుచున్నాడు. ఆన్ని అంతస్తు 

లును విమాన |పాసాదమువ లెను మధ్య శిఖరమును మ్మాతము కైలాన 

[(పాసాదమువలెను రచించిరేని మిశక | పాసాదమగును. 

34. మూలాధరము.గవయము మొదలు 

సూర్య (వాసా దము లు 

మయమరాంగణ 59వ అధ్యాయము : 

నో అథమాలా మాకారంతు వం కృత్వా గవాకై రుపశోభయేత్। 

యత్కించిన్యాన మధ్యంతు తదాద్య స్యేవ కల్పయేత్॥ 130 

తా॥ (ఇచట మాలాధరము యొక్కయు, గవయ [పాసాదము 
యొక్కయు లక్షణములు మూలమున సమ్మగముగా లభించలేదు) 

గవయము మొదలు సూర్య పాసాదములు “గవయన్చి తకూటశ్చ 

కొరణః సర్వసుందరః (10) శ్రిమత్సః పద్మనాభశ్చ _వెరాజో వృత్త ఏవచ 

మతే కార్యా రవేరషమై (పాసాదాః శుఖభలక్ష వాః॥ (11) (సమరాం, 58 అ.) 

35. చ్మితకూటస్రాసాద లక్షణము 

 చుమరాంగణ 59వ అధ్యాయము : 

శో! చితకూట మథ్మబూమో ధశధాతం విభాజయేత్। 

31 _పాగ్గీవ నిరమం తస్య గర్భ మానేన కారయేత్॥ 

సార్హద్వయాదో విస్తారాం స్తత్క రాన్ వామదక్షిణాన్। 

132 ఉత్సేథధస్య (తిభాగేన జం ఘోత్సేధం (పకల్సయేత్॥ 
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జం ఘోత్పేధ (తిభాగేన వన్య సేత్ ఖురపిండికామ్! 

కపోతాంతర పత్రంచ త్యతస్యాదర్హ భాగికమ్॥ ty 
శిఖరోత్సేధ మానం యత్ తత్ (త్రయోదశభిః పదైః। 
త(తభూమా న్రదుక్ఫేధం కల్ప మేదను సొరతః॥ — 134 

స్యాత్ స్ట సంభతో ఖి ్ రః కుర్యా న్ముక్తాశ్చ పగికర్మణా। 

కూటబ్చేదేన తత్కర్మ విన్యస్యేత్ సర్వతో దిశమ్! 1 

భ క్రమంతర పష్మతేణ తలచ్చండం తదూర్థ్వతః। 

ద్వేద్వే కూతే తతో న్యః స్యేత్ వామదక్షిణ కర్ణయోః॥ 136 

శాలా మధ్యేతు చత్వారి (నామే) కూబాస్ సర్వత ' 
భూమిశకాః సింహక ర్లాశ్య ఏ కపాట ద్వార ఘట్టనాః || 111. 

శిఖరాణాం సముత్సేధో యథైవాద్యే తథా భవేత్॥ | 

తా॥ చిత్రకూట (ప్రాసాదలక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. విస్తారమున . 
10 భాగములుచేసి గర్భముతో సమానముగా (ప్రాగ్గీవమును కల్పిం 

వలెను, కర్ణములు 2సష్టే భాగముల చోప్పున రెండువైపుల రచించవలెను 

విస్తారమునకు రెట్టింపుగా యెత్తున్ను ఎత్తులో 8వ వంతు జంఘను చేయ 
వలెను. జంఘ యెత్తులో 3వ భాగము అధిష్టానమును వేయవలెను. రసో. 

తమును ఆంతరప్మతమును శ్రే భాగము చేయవలెను. శిఖరము యొక్క. | 

యెత్తు 18 భాగములుచేసి దానిని యెన్ని అంతస్తులు చేయదలచితే అన్ని 

ఆంతస్తులకు భాగములను నిర్ణయించవలెను, స్రంభమునుండి గోడను 

ఏన్నివైపుల చక్కని పనులును. చేసి కూటములను అంతరపతముళే, 
9౦తస్తుల విభాగములున్కు చేయుచు 2-2 కూటములను కుడి యెడమలి 

ఎండు కరముల యంధు రచించవలెను. మధ్యశాలలు నలువైేపులన 

రచించుచు ఆ శాలలకు గూడ శృంగములన్సు అన్ని అంతస్తుల యంగు' 
సంహకర్ణములను ద్వారములును, తలుపులును రచించవలెను. శిఖరము 
యెత్తు మొదట యెట్లు రచించిరో తరువాత కూడ అటులే రచించవలెను. 

దీనిని చిత్రకూట ప్రాసాదమందురు.. 
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36. కిరణ |సాసాదము 

సమరాంగణ 59వ ఆధ్యాయము : 

న్లో॥ కిరణ: కధ్యతే సస్యాత్ పద్మతుల్య (పమాణతః॥ 186 

ద్వా్యతింశ ద్విన్తరాత్త స్మిన్ విదధ్యాత్ మోడశాధవా। 

శాలా సుభేదః క ర్లైస్యా చ్చేషం మాలాధఢధరో యథా॥ 189 

తా॥ కిరణ్మ్యపాసాదముయొక్క  లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు, 

విస్తారమును పద్మ(పాసాదమునకు జేసినట్టుచేసి దానిని ఏ2 భాగములుగాని 

క 16 భాగములుగానిచేసి మధ్యశాలయును, దాని కిరువెవుల రథము 

లను కల్పించి యిట్లు నలువైపుల రచించి మిగిలిన పనులన్నియును 

మాలాధరపాసాదమువలె చేయవలెను, దీనిని కిరణుపాసాదమని చెప్పుదురు. 

37. సర్వాంగసుందర _పాసాదము. 

సమరాంగణ 59వ ఆధ్యాయము : 

స్లో సర్వాంగసుందరం (బూమః కర్మభేదైవనే కథధా। 

నానా శిల్ప లతా భారం (పానాదైర్భహు భిర్యుతమ్ 140 

తలచ్చంద తులాన్యాస లియు క్రం బహులక్షణమ్। 

నానాచ్మిత కలాయు కం [పాసాదే సర్వసుందరే॥ ‘141 

తోరళైః సింహక ధ్రైశ్చ సంయు క్తం పరికర్మభిః। 

పమాణ మిహ యత్కెంచి చిత్ సర్వం విద్యాత్ తదాద్యవత్॥ “142 

తా॥ సర్వాంగనుందర (పాసాద లవణమును చెప్పుచున్నాడు అనేక 

విధములై న శిల్పములతో గూడిన శిఖరములును, అనెక (పాసాదముల ను 

అంతస్తులు ను నాని వాని కర్మభేదములను, చి్నితశిల్బ్పములును, కలి 

తోరణములచేతను, సింహక కర్ణములబెతను _పకాశించుచు సర్వాంగసుందర 

(పాసాదమని యె న్నదగిన "ఈ (పాసాదమునకు కొలతలు అన్నియును 

కిరణ (పాసాదముతో సమానముగ నుండును. = 

38. శ్రీవ త్ప (సాసాధము 

ననురాంగణ 59ప అధ్యాయము : 
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శో! శ్రీవత్స మధవక్యామో దశధాతం విభాజయేత్। 
భాగ(తయేణ కుర్వీత శాలాం తత విచక్షణః॥ 14 

సార్దభాగ (ప్రవిస్తారౌ రథకౌ వామదక్షిణె। 
మూలక ర్ణా భవం త్య(త భాగడ్వితయ విస్ఫృతాఃః. 14 

(పాసాదే హస్త మ్మాతాభిః ప్రత్యేకం భద నిరమః | 

ద్వ ,ంగులం త్యంగులం వాపి చతురంగుల మైవవా॥ 14 

వలీ మధ్యెతు మంజర్యః కార్యా పద్మదలోపమాః। 

సర్వతః పరికర] శ్రస్వాద్ రధికా క ర్హసం,శయా॥ 14| 

అలిందచం ద శాలాభిః స్కంధాంతం పరిపూరయేత్। 

ఖురపిండీ చ జంఘాచ కుంభాగం శిఖరాది చ॥ 14 

యత్కించిత్త (తమాణేన వర్ధమాన సమం భవేత్॥ 

తా॥ శ్రీవత్స [ప్రాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు విస్తారమున 
10 భాగములుచేసి మధ్యశాల 3 భాగములు, దాని కిరువైపుల రథముల! 

1కే భాగము చొప్పునను, మూలలయందు రథములు 2-2 భాగముల చొప్ప 

నను రవించవలెను. భ్రదముల యొక్క నిరమము 1 హస్తము కలిగ 

యుండవలను. మంజరియొక్క వళిక మధ్యమమున 2,3, 4 అంగులుము 

లలోనే పద్దతిలో నైనా పద్మదలాకారమును చేయవలెను. కర్ణములయం దల 
రథములు అంతటను చక్కని పనితనము కలిగియుండవలెను, ఆతిందడ 

ములు చం్భదశాలలు స్కంధము యొక్క చివరవజకుండవలెను. ఆధథెష్టా 

నమ్ము జంఘ, కుంభ్యాగము, శిఖరము మొదలైనవి అన్నియును పర్ణమాన 

ముతో సమానమైన కొలతలు కలిగియుండవలెను, దీనిని శ్రీవత్స పాసాద 
మందురు. 

39. వలభ్య ( "సాదము మెం 2 చండికో ప్రసాదము 

సమరారెగణ 5లివ అధ్యాయము 1. 

న్లోః (బూమో వలభ్యం స స భవేది గృహరాజస్య సన్నిభః॥ 148 

ఆయతశ్చతుర్మశోవా 'వమాణేనై కతః సమః। 

చతుర్మశస్తు విస్తారా దుదయే ద్విగుణో భవేత్! 149 



ఇద భాగము శl 

ఊర్జ్వతస్య పునశ్చార్తః స్కంధోచ్చాయా ద్విధీయతే। 

విస్తారం దశధా సమ్యక్ చతుర[శం సమంతతః॥ 150 
విభాగేస్యా తతో మానం పూర్వ ప్రాసాద సన్నిభమ్! 

స్వరూపం తస్య వక్ష్యామః శ్రీవత్స మివతం భజేత్॥ 151 

యగ్యా విమాన రుచక వర్థమానాది సద్మనా। 

ఛందే నెకస్య కస్యాపి [పాసాదస్య విభాజయేత్॥ 152 

భూ స్తంభ పరికర్మాణి విస్తారోత్సేధ మేఖలాః। 

సెంహకర్ణ రథా ఘంటా తథా కుంభా గ షండిక మ్॥ 153 

యత్కించిత్ త్యృత్పమాణోన యధథైవాడ రం తథా భవేత్॥ 

తా॥ గృహరాజముతో సమానమైన వలభ్య(ప్రాసాద లక్షణమును 
చెప్పుచున్నాడు. సమాన చతుర[శమైనను దీర్హ చతుర శ్రమైనను చేయ 
వచ్చును, సమచతుర్మశమునకు రెట్టింపుగా యెత్తును చేయవలెను, 
మజియు స్కంధము'పెన విస్తారము పీఠవిస్తారములో సగముండవలెను, 

_విసారమును 10 భాగములుచేసి గృహరాజమువలెగాని శ్రీవత్పమువలెగాని 

భాగములు చేయవచ్చును. విమానమ్ము రుచకము, వర్ణమానమ్ము మొద 

“అగు వాని కన్నిటికిని (పమాణము మొక్యటియేకాని ఆధిషానమ్ము సంభ 

ములు, విస్తారము, ఎత్తు, మెఖలలు, సింహకర్ణములు, రథములు, ఘంట, 

కుంభము పెన రాడ మొదలగునవి యన్నియును మొదటి దానికెట్లో అన్ని 

టికి అటులే చేయవలయును. ఇది వలభ్య్యపాసాదము “నంద్యావర్లో 

_ ముభ్యశ్చ సుపర్షః సింహ ఏవచ విచితో యోగ కీ పిఠ శ్చ ఘంటానాద పతాకి 

నౌ (12) అష్టారేతే విధాతవ్యా శృండికాయాః సురాలయాః॥ (సమరాంగణ 

58న అధ్యాయము) 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము ఇ 

శో సుపర్లస్య స్వరూ పంచ (ప్రమాణం చాభిధీయ తే - " 134 

విభక్తం సింహరూ పిణ సర్వభ్మదం చివేశయేత్। . 

భాగె గశ్చతుర్భి ర్న్మిషా [౦త౦ం భ్యదం గవయుతః సమమీ[ 165 

థ్] 
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ద్వౌభాగౌ మూలక ర్డాతు షడ్చాగా ఇద విస్పృతిః। 

పంచభాగో(చ్చితా జంఘా మేఖలా తస్య భాగికా॥ 151 

మూలజంఘా | తిభాగేన ఖుర వేది సమ్ముచ్చితిః। . 

తస్య మధ్యేతు శృంగేద్వే క ర్తవ్యే వామదకిణే॥ కళ 
ఉ(చ్చాయాద్ ద్విపదే స్యాతాం విభ కే. సర్వతో దిశమ్! 
మూలక రేపు శృంగాణాం (తిపదా, సా త్ సము చ్చితిః॥ కే 

న. సేవాపి.-చతురంగుల మేవవా। . 

కుర్యా జలాధ్య విస్తారం శ్రీవత్సే నందనే యథా॥ ః 

విస్తారాద్ ద్విగుణో క్సేధః స్కృంధథః షడ్చాగ విస్పృతః। . 

- ఉత్పేధస్య _తిభాగేన జం ఘోత్సేధో విధీయతే! 

ల తృతీయాంశేన జంఘాయాః కుర్వీత ఖురపిండి కామ్! 

_మేఖలాంతర ప్యతంచ విదధ్యాత్ సార్ధభాగికమ్॥ 

విభజ్య దశభిర్భాగైః పూర్వవత్ స్క ంఢ వి స్పృతిః। 

సార ద్విగుణ వి స్ఫృత్యా పూర్వా కర్కుటనా భవేత్! 

చతుర్గుణేన సూ (కోణ మధ్యా కర్కుటనా భవేత్! 

(గీవార్ద భాగముత్వేథాత్ కుముదం కుంభకం పునః॥ 

అస్మిన్నా మలసారంచ యథా చాద్యే తథా భవేత్॥ = 

తా॥ సుపర్ష్మపాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. సింహృప్రాసా 

మువలె భాగములనువేసి అన్ని భదములను రచించవలెను. భద 
యొక్క నిర్ణమము 4 భాగములును గవయ్మపాసాదముననుంచినట్లు రచిం 

వలెను, కర్ణకూటములు 2 భాగములును, మధ్యభ[దము 6 భాగములు 

చేయవలెను. జంఘ 5 భాగములుచేసి అందు మేఖల 1 భాగము చే 

వలెను, జంఘయొక్క (పమాణములో కీవ వంతు అధిష్టానమును చే 

వలెను, దానియొక్క మధ్యను ఇరువైపులను రెండు శృంగముల 

శచించవలెను, ఎత్తు 2 భాగములుండునట్లు అన్నివైపులను చేయవలెను 

కర్షకణూటముల యెత్తు 3 భాగములు చేయవలెను. ఒక్క భాగము! 
శవ వంతుగాని లేక 4 అంగులములుగాని జలమారమును చేయవలెక 

శ్రీవత్సమునందును నందనమునందును చూచి చేయవచ్చును. విస్తారటీ 
నకు రెట్టింపుగా స్కంధము యెత్తును విస్తారము 6 భాగములున 
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చేయవలెను. మొత్తము యెత్తులో కవ వంతు జంఘను చేయవలెను, 

జంఘలో కివ వంతు ఖురపిండికను చేయవలెను. (అనగా లావులో మేఖల 

ఆంతరప తము 1 భాగము చేయవలెను, విస్తారమును 10 భాగములు 
చేసి సృంధము యొక్క విస్తారము మునుపటివలెనేచేసి 2కే భాగముల విస్తా 

రముతో పూర్వువృ త్రరేఖను గీయవలెను. 4 భాగముల విస్తారముగల 

సూ(త్రముతో మధ్యవృ త్తమును గీయవలెను. (గీవ శై భాగము, కుముదము 
కుంభము, ఆమలసారము. ఇవి యన్నియును పూర్వమువలెనే చేయ 

వలెను దీనిని సుపర్ల _పాసాదమందురు. 

41. పద్మనాభ (పాసాదము మొదలు 

3 సూర్య (పాసాదములు 
సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము : 

శ్లో పద్మనాభ మథ (బూమః పద్మశాలాభిరన్వితమ్॥ 164 

ద్వితీయః పద్మకో హ్యేష పద్మమాలాధరః నకి 

సర్వమన్య(త్సమాణంతు పద్మ స్వ స్తికయోర్యథా॥ 165 

తా॥ పద్మనాభ (పాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు, పద్మపాసా 

చమువలెను స్వ ప్తిక_పాసాదమువలెను, పద్మశాలలతోను 'రచిం చవలతెను 

అన్నికొలతలు పద్మస్వ సి స్తికములవతెనని తెలియవలెను. దీనినే పద్మ మసి 

యును మాలాథరమనియును చెప్పుచుందురు. 

42. వైరాజ (పానే సాద ము. 

సమరాంగణ 59వ ఆధాకాయము న 

శో వెరాజు మథ వక్ష్యామి సవిజైయో విమానవత్? 

రూపశాఖా సముత్పెధ స్థంభ (గీవాండ రూపక మ్ 166 

సభాతోరణ నిర్యూహ సెంహకర్షిళ్చ తాదృశెః 

సాధారం చతుర కంచ తం కుర్యాత్ పంచభూమిక మ్॥ 167 

విమాన సదృశాకారో వెరాణజో జయ ముదాహృతః॥ 

తా|| చైరాజపాసొదముయొ కు అక్షీణమును చెప్పుచున్నాడుం 
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వ్వారశాఖ' స్తంభము, (గ్రీవ, అండకము, విశాలము, తోరణము, నిర్ణమము 
సింహకర్షములు, మున్నగునవి అన్నియును. విమాన్నపాసాదమువలె? 
చేయవలెను. అధిష్టానము మొదలుకొని 5 అంతస్తులుగాను నలుచదరము 
గాను శిఖరము వరకు రచించిరెని వైరాజ్యపాసాద మగును... 

43. స్ప త్త ప్రసాదము. 
సమరాంగణ 59వ ఆధా యము : 

జ్ 
31 
oe) (బూమో౭.థ వృత్త తకం మూలే చతుర శః పక ర్ర రతః 16 

జంఘా మూలే తతో౭ష్టా| ని ర్హకోభాగ తృతీయ కే! | 

మూల మధ్యా గతః పూర్తం తం కుర్యా తృర్వతో దిశమ్, 6! 

ఖభ్యదాకారం చ భ్యదేషు విభాగే చతుర శకే। | 

అష్టా శౌ వ|జకాకారం వృత్తే స్య స్టిక సన్పిభమ్! 171 

యథా మూలవి భాగేన. లతినః స్వ స్తికోదయః। oo 

తథా వృద్ది _పమాశాభ్యా మయమప్యాద్యవద్భ వేత్॥ 171 

తా॥ వృత్త పాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. మొదట నలు 

చదరమును జంఘయొక్క మూలమున ఎనిమిది కోణములును, దాని 

త్రరువాత గుం|డమును ఇట్లు అన్ని వెపుల రచించవలెను, భ్యదములు 

భ(దాకారముగ, నలు చదరముగను, ఆషకోణములు వ|జాకారముగను, 
వృత్త తములు స్త్రి సికములవలెను రచించవలెను.. ఈ భాగములన్పియును 

లతినమున జెప్పబడినట్లు చేయవలెను అన్నియును మొవట జెప్పబడి. 

నటులే చేయవలెను. 

44. నింద్యాబర ర పాసాదము వె 0౦ 

రీ చండికా (దా సాదములు. 

సమరాంగణ 59 వ అధ్యాయము : 

నో! 
ల 

నంవ్యావ ర్త మథ (బూమో దశధాతం విభాజయేత్ త్! 

పాదోన ద్దు గ్టంశ. విస్తారౌ కర్ణా కుర్వీత వార (యో 172 

చతుర్భాగ (పవిస్తారం భృదమస్య (పకల్పయేత్। 

సపాద పదికం కుర్యాచ్చాలా కర్ణాంతరే రథమ్॥ 17; 
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జలాధార రథం కర్షశాలాంతేషు యధేష్టతః। 

షడంశః శిఖరాయామ స్తన్మధ్య వలభీ భవేత్॥ 174 

జలమార్గం చ కుర్వుత శాలా కర్ణాంత మూలయో 1 

(పమాణ మన్యథా కించిద్ భూ సింహ స్యేవ కారయేత్! ' 175 

తా॥ నంద్యావర్త (ప్రాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. విస్తార 

మును 10 భాగములుచేసి కర్ణకూటములు 1% భాగములును, మధ్య 

ఖభ్మదము 4 భాగములున్ను రథములు 14 భాగములున్సు చేయవలెను. 
జలమార్గములను ఇష్టము వచ్చినట్లు చేయవచ్చును. స్కంధముయొక్క 

విసారము 6 భాగములును, దాని నడుమ వలభియును రచించ వలెను 

సింహ పాసాదమువలె అంతస్రులును శేషించిన పనులును చేయవలెను. 

ఇది నంద్యావ ర్త (పాసాదము. 

45. సింహపాసాదము 
సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము : 

శో (ప్రమాణ మథ సింహస్య లఅలకణంచాభి ధీయతే! 

దశధాకే(త విస్తారం విభజేత్ సర్వతః సమమ్॥ 176 

ద్విభాగౌ మూల కర్గౌతు కర్తవ్యా వామదకిణొ। 
మూలభ ద్రస్య విస్తారః షడ్భిర్భాగైర్వి దీయతే॥॥ 77 

విస్తారో ద్విగుణ? కార్యః స్కంధోక్సేధ (పమాణతః। 

పంచభాగో చ్చితా జంఘా మేఖలా సార్దభాగికీ॥ 178 

భ్రురకం వేదిబంధం చ తత్త భాగేన కల్పయేత్। 

భాగ తయాో(చ్చితాని స్యుః శృంగాణిచ చతుర్దిశమ్॥ 179 

సింహస్య కర్ణవన్మధ్య వలభ్యా భూషయేద్భుధః 
సర్వమన్యత్ (ప్రమాణంచ సర్వతోభద్ర వద్భవేత్। 180 
తా! సింహ(ప్రాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. విస్తారమును 

10 భాగములుచేసి కర్ణకూటములు 2 భాగముల చొప్పునను మధ్యశాల 

6 భాగములును చేయవలెను, విస్తారమునకు రెట్టింపుగా స్కంధము 

యెత్తును చేయవలెను. జంఘ యెత్తు 5 భాగములు మేఖల ] భాగము 
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జంఘలో కవ భాగము అధిష్టానమును వేదిబంధమును చేయవలెను, 

నలువెపుల శృంగములు ౩ భాగముల యెత్తుండవ లెను సింహముయెొంక 

తలలతోను వలభితోను. భ్యదములను ఆలంకారముగా. రచించవలెను, 

సర్వతోభ్యద (పాసాదమువలె మిగిలిన పనులన్నియును చేయవలెను. 

ఇది సింహ ప్రాసాదము. 

సమరాంగణ 59వ ఆధ్యాయము ; 
క్లో! విచ్శితకూటం వక్యామో దశధాతం విభాజయేత్। 

" షడ్చాగో మూలభ్మదః స్వాత్ హ్తతుల్యాంగులో భవేత్॥ 181 

శాలౌ మధ్య[పదేశేతు వలభీం సన్నివేశయేత్। 

కూ కేద్వే సర్వతో న్యస్యే చ్చిషేస్యా న్మూల కర్ణయోః॥ 382 

ఏీషఖేదః సముద్దిష్టః శాలాస్యాత్కూట వర్ణితా। 

(పమాణ మన్యత్ సర్వంతు విజేయం చితకూటవత్! 183 

తా॥ విచితకూట |ప్రాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. విస్తార 

మును 0 భాగములుచేసి అందు మధ్యభ[ దము 6 భాగములునుః 

ఆ భ/దమునకు వలభియును, మూలలయందు 2 భోగముల చొప్పున 

కూటములున్ము రచించవలెను. కూటములులేనిది శాలయగును. కూట. 

ములు కలది విచ్మితకూటమగును. కోలతలు మాతము అన్నియును 

సమానమే, మిగిలినవన్నియును చి|తకూటమునందు చేసినట్టే చేయవలెను, 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము : 
క్లోః యోగపీఠ మథ (బూమ స్త్రి విష్ణపమిధో త్రమమ్ః 

విభజేద్భాగ వింశత్యా చతుర్మశం సమంతతః॥ 184 

_కోష్టాన్యద్భాగ విస్తారా త్కుర్యాద్ దిక్షు విదిక్తుచ! 

 ఖోగికొ జలమార్గౌచ వీదద్యా దార్రమదక్షిణో॥ 185 

- విస్తారాత్తేమ గర్భః స్యాద్ భాగ్యతితయ సంమతః। 
పంచ భాగో చ్చితా జంమా కపోతాంతర వర్ణితా॥ 186 

పీఠ (పొసాదము 
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భురకం వెదిబంథంచ కుర్యా ద్భాగ్శ్యతయో చ్చితమ్। 

విస్తారాద్ ద్విగుణో_చ్బాయః కార్యోఒయం పంచభూమికః॥ 187 

సింహకరై రథై ర్హంటా (భమికా స్తంభ తోరణః। 

రచనాస్య విధాతవ్యా కథితా పుష్పకే యథా॥ . 188 

సాంధారః కేవలం కార్యః [షపాసాటోఒయం విచక్షబైః, 

తాః యోగపీఠ (పాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. | తివిష్టపము 

వలె _చేష్టమెనది, విస్తారమును 20 భాగములుచేసి అందు-మధ్య గర్భము 

కి ఖాగములును, దాని చుట్టూ. గోడ 2 భాగములును, నాలుగు దిశల 

యందును నాలుగు మూలలయందును కోష్టములు ఒక్కోక్కటి క భాగ 

ముల చొప్పున కియును, దానిచుట్టూ వెలుపలి గోడ క భాగములు చేయ 

వలెను ఇది సాంధార పధ్ధతి. జంఘ ఈ భాగములును, కపోతము అంతర 

పతము అవ సరములేదు, ఆధిఫానమును వేదిబంధమును కలిపి కి భాగ 

ముటు చేయవలెను. విస్తారమునకు రెట్టింపుగా యెత్తును చేయవలెను, 
మొత్తము 5 ఆంతస్తులతో రచించవలెను, సింహకర్షములును, రథము 

లును, ఘంట్క |భమిక, స్తంభములు, తోరణములు, మొదలైనవి పుష్పక 

(పాసాదమున రచించినట్లు రచించవలెను. చుట్టూ కోష్టములు లేకుండ 
కేవలము సాంధారముగా గూడ రచించవచ్చును. దీనిని యోగపీఠ 

(పాసాదమందురు, 

48. ఘంటానాద (పాసాదము. 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము : 
శ్లో ఘుంటాగాద నుథ (బూ 08 సభచేత పంచభూమికః॥ 189 
ap) 

షా హై్మన్కోలుః ర ర్రవ్యః సంస్థానాత్ పు పుషుకోజాపర్న॥్న 

భరవో ద! (దకాలీచ స్థాప్య చాత వరాటకే[ (౨౨౧ 19౦0 

త్రా॥! ఘంటానాద (పాసా సాదముయొక్క. అక్షణ మును. చెప్పుచున్నాడు, 

ఆంతస్తులును కర్ణకూటములు. 8 కోణజములతొను పుష్పక్మపాసాదమువలె 

రచించ పవతను ను, ఆది కాలభిరవుడుః భ[దకాళ్ దేవతలకు ముఖ్యమైనది. 
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పతాకిన వృత పతాకిన  ప్రాసాదములు 

క పతాకిన మథ (అూమో వాతో మ్ఫాత మివారభేత్। 

లతిన తూదితాకారం' విభక్తం, సర్వతో దిశమ్॥ 191 

తం చండిశాయాః కుర్వీత రుచకం వర్థమానకమ్। 

_ .. వృక్షపతాకినం వక్ష్యామి సంభృతం శాఖినం యథా! 192 

=. తాః పతాకిన (పాసాదమును వాతో దళ్ళాత [ప్రాసాదమువలె రచించ 

వలెను. అతినమునందు జెప్పబడిన కొలతలనే దీనియందు నుపయోగించ 

వలెను, చండికాదేవి ఆలయమునకు దీని నుపయోగించవలిను. మజీయుూ 

వృక్షపతాకిన |పాసాదమును శాఖలతోనున్న వృక్షమువలె రచించవలెను, 

50. గుహాధార ([ప్రాసాదము మొదలు 

8 గణపతి (ప్రాసాదములు 
సమరాంగణ 59వ ఆధ్యాయము :. 
శ్లో గుహాధార మథ _బూమః శ్రీ పుష్టి సుఖదొయినమ్। 

విభ కే దశధాక్షేతే భ్యదంస్యా దర్చమానతః॥ 193 

అర్హన మూలగర్భస్య కార్యో భృదన్య నిర్గ్రమః। 

సార్దభాగ (పవిషాకా క ర్ధొ ద్యౌదోచ పార్వయోః॥ 194 

జలాధ్వ మూలకర్ణాంతే | కర్తవ్యః పార్శ్వయోర్ధయోః। 

తద్వార మధ్యదేశేతు విన్య సేఠ్ సంభ తోరణమ్॥ 199 

విస్తార ద్విగుణోత్పేధ శ్చతుః శృంగ శృతుర్ముఖః!, 

భూ (గీవా మేఖలా జంఘాోః దుంభకామలసారకే॥ 196 

సింహస్యైన (ప్రకుర్వీత గుహాధార సతో భవేత్। 

ద్వార భేదేన నామాస్య [పాసాదస్య వినిర్మితమ్॥ 197 

తాః గుహాధార (పోసాద. లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. విస్తార 

మును కట. భాగములుచేసి ఆందలి . గర్భమవతో సమానముగ భ్యదమును. 

రచించవలేనుః _పధాన గర్భములో సగము భదధ్రముయొక్క. నిరమమును | 
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చేయవలెను. భదముయొక్క రెండువైపులను క్షీ భాగముగల రథములు 

ఆండు రెండు చొప్పున రవించవలెను. కర్ణకూటముల చివర జల 

మార్గమును కల్చించవలెను, (పక్కలను గూడ రచించవలెను, 

ర్వూరమునకును సంభమునకును తోరణమును రచించవలెను. విస్తారము 

చకు రెట్టింపుగా యెత్తును చేయవలెను, ' నలువైపులా నాలుగు శృంగము 

లును ద్వారములును రచించవలెను. అంతస్తు (గీవ, మేఖల, జంఘ, 

కుంభము, ఆనులసారము మొదలైనవి సింహ్మపాసాదమున రచించినట్లే 
చచించవలెను, ద్వారములు మాత్రమె భేదము దీనిని గుహాధార! పాసాద 

చుందురు. 

61. శలాక |పాసాదము 
చుమరాంగణు 59వ అధ్యాయము : 

క్లో; కథయామోడథ శలాకం దశధాతం విభాజయేత్। 

ద్విభాగికౌ మూలకర్ష్ణా షడ్చాగా భద విస్ఫృతిః॥ 198 

ద్వారాణి భడ మధ్యేన్యు మూలద్వా సమానితు। 

చతుర్చాహు శ్పతుర్హ్యారో ద్వితియో రుచకో హ్యసా॥ 199 

చ్వారమానేన నామాస్య శాలా ఇతి కీ ర్తితమ్! 
(పమాణ మన్యద్ యత్కింకిద్ భ|దక స్యేవ తద్భవేత్॥ 200 

తా॥ శలాక (పాసొద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. విస్తారమును 

410 భాగములుబేసి మూలలయందు కద్దకూటములు 2-2 భాగముల చొప్పు 

చను మధ్య భృదము 6 భాగములును చేయవలెను. ఆ భృదములయొక్క 

చడుమద్వారములు దిగువ అంతస్తునగల దారముతో సమానముగా చేయ 

వలెను, నలువైపుల నాలుగు ద్వారములుంగవలెను. రుచక(పాసాదము 
చత దీనిని రచించవతెను, వ్వారమానముచేత దీనికి శలాక(సాసాదము 

కురువచ్చునది, ఇతరమైన కొటతలు పనుల భద పొసాదమువలె రచించ 

చతెను, 

52. వ జుకపాసాదము 
చ మరాంగణ 59వ అధ్యాయము న్ 

7) 
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జో ఇడానీం వేణుకం |బూమ శృతుర్మశం సమం శుభం। 

భారతీయ మహాకిల్పుము 

న కుర్యాదృద నిష్కామ మ(త్రచ్భాద్యాత్మకం శుభమ్॥ 20 

విస్తార డ్విగు బో చ్చాయః కుంభా(గం చ యధోదితమ్; 

శిఖా ద్విగుణ మానస్య జంఘ్మాత్యంశేన కల్ప లే 20; 

జంఘా (తిభాగముక్సే ధాత్ కార్యా ఖురవరండికా। . 

కహోంతర ప[తంచ క్ర ర్రవ్యం సార్దభా గిక మ్॥ 2( 

చళుర్చ్భాగేన నూ్యూతేణ వేణుకోశం సమా లిఖేత్! 

సర్వతః శోభనం కుర్యాత్ తం కపోతని నిర్గమే॥ 2 

ముఖేఒస్య సింహకర్ణాః శృం దశాలా వివర్ణితాః | 

(ప్రమా ణమస్య యల్మ్కించిద్ వేణుకేచ విధీయతే! 20. 

తా॥ వేణుక (పాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు, నలుచదు 

ముగా చేసి పె జెప్పిన కొలత పేకారమేశేసి భృదమమునకు నిరమమ 

లేకుండ ఛాద్యమును కల్పించి విస్తారమునకు రెట్టింపుగా యెత్తును జే! 

కుంభము పై భాగము వజకు పూర్వము చెప్పబడినట్లు చేయవలెను 

శిఖరము వజకు జేయబడిన యెత్తులో ౩వ వంతు జంఘను చేయవలెను 

జంఘ యెత్తులో ఫప వంతు అధిష్టానమును చేయవలెను, కపోతము. 

అంతరప [తము 1కి భాగము చేయవలెను. విస్తారమునకు 4 రెట్టుగల 

సూ కముతో శిఖరముయొక్క వృత్తమును చేయవలెను అంతటను 1. 

చక్కగా కపోతముల వరుసను రచించవలెను. ముఖభాగమున సంప 
కర్ణములను రచించవలెను, చండశాల అవసరములేదు. అతినమునందు 
బెప్పబడిన వేబుకముయొక్క కొలతలతోనే రచించవలెను 

53. కుంజర|(ప్రాసాదము. 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము : 

నో ఇదావీం కుంజరం (బూమో గజలక్షణ లక్షతమ్। 
అర్హసూ(తేణ తత్ సీమ్నః పృష్టతో వృ త్రమా లిఖేత్॥ 10 

చతుర్భాగే భవే జ్ఞంఘా మేఖలా చార్హభాగికా। | 

వృత్తాకారం పృష్టదేశే తం కుర్వీత విచక్షణః॥ Fn 
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శాలా నుపసింహా కర్హాః స్యః పార్శ్వ్వతః పృష్టతోష్నగ్రతః। 

కర్ణాశ్చ తస్య క ర్రవ్యాకి శృంగైః సర్వే పూరితాః॥ 208 
మధ్య (ప్రదేశే వలభీ కర్తవ్యా చాతి శోభనా! 

యత్కించిత్త (తృమాణంతుం యఖై వాద్యే తథా భవేత్॥ 209 

తా! కుంజర (పాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు, విసారములో 

సగము సూ తముతో వెనుక గుం డముగా గీయవలెను, జంఘ శి భాగ 

ములు, మేఖల 1 భాగమును, వెనుక గుండముగాను, రచించవలెను. 
నలువైపుల శాలలును వానియందు సింహకర్ణములునుు కర్లకూటములును* 
అ క ర్ణరకూటములకు శనృంగములును, మధ్య, పదేశమున వలభియును 

మిగుల సౌందర్యముగా రచించవతెను. అతినమునందువలెనే అన్ని _పమా 

ఇఇములు తెలిసికొనవలెను, 

54. హర ద [పా సాద ము 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము .; 

సో అధథీహర్షం _పవక్యామ శ్చేతుర1శం మనొరమమ్ | 

విస్తారాత్ సార్ధఉత్సేధః స్యాద్ధంటాం మస్తశావదేః॥ 210 

భాద్యరూపంచీకుర్వీత చతుర్మశం చతుర్దిశమ్ | 
శుకనాసం సుఖాతేన శోభితం పరికర్మణూ॥ 21] 

ఆజంఘా మెఖలయోళ్ళాపి ఖుర పిండ స్యబోచ్చితిః। 

ఘంటా(గంచం్మదశాలాచ ఛాద్యకం చయదృచ్చయా ౨212 

ఈర్యాత పమాణమన్యచ్చ యథఖైవమనసళ్నపియమ్॥ 

తా॥ హర్షణ (ప్రాసాద్ అక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. నలుచదరము 

గాను విస్తారమునకు అర్హభాగమును ఆధిక ముచేసి మస్తకము యొక్క పె 

భాగము వజకు ఘంటను చేయవలెను, నలువైపుల కచ్వును రచించవలెను. 

శుకనాసను చక్కగా కళ్చించవలెను, జంఘ, మేఖల, అధిష్టానము, ఘంట: 

యెక్క పెభాగమ్ము చం[దశాల, భాగ్యము, ఇవి యన్ని మును అఆతినము 

నందు జెప్పబడిన కొలతలతో గాని లేక యిష్టము వచ్చినట్టు ఆఅంకార 

ముగా గాని చేయవచ్చును, 
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55. విజయ [పాసాదము 

సమరాంగణ 59వ ఆధ్యాయము : 

శ్లో! అదానిం విజయం|బూమః (పాసాదంచాతి శోభనమ్॥ 213 

లతినేవర్దమానేన (పమాణెేన విభాజయేత్ । 

శుకనాసోదయం న్యస్యే దంశోన వ ఖరోదయాత్ ot 

ఆ(గ(పాగ్లీపకౌకార్యో రథకౌవామదక్షిణాౌ | 

క ర్తవ్యోర్థ తలచ్చాయం పూరయేత్సర్వవోడిశమ్॥ క. 

విటయోవర్హమానశ్శ పమాఖేన సమావుభా। 

అవిందభేదాన్నామాన్య కృతం విజయజఇజత్యదః॥ ' + 216 

తా! విజయ (పాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. అతినములలో 

వర్తమానమునకు జెప్పబడిన కొలతలననుసరించిసవ స్త్వమును చేయవలెను 

శిఖరము యొక్క యెత్తుకంటే ఒక్కుభాగము తక్కువగా శుక నాసన్సు 

రచించవలెను, ముందు భాగమున ప్రాగ్గివములను కుడియెడమల రథ 

మును రచించి ఆపై అంతస్తులు కూడ అటులే చేయవలెను ఇట్లు నాలుగు 

వెప్పుల రచించవలెను, వర్ణమానము విజయము ఈ రెండు ఒక్కటె పద్ద 

తితో నుండును. ఆవింద భేవములవలన విజయ పాసాదమనబడినది, 

56. ఉచకుంభము, మోదకము, మహాపన్మము 
లీ పె జెప్పబడిన ఉదకుంభ మోదక మహాపథ్మములకు సంబంధించిన 

శ్లోకములు గలితములు. 

57. హర్మ్య ప్రసాదము మొదలను 

రి లక్షి శ్ర(పాసానములు 
సమరాంగణ 59వ అధ్యాయ యము : 

క్లో టూమో ఇధహర్మ్థం[పాసాదం తంకుర్యాదేక భూమీ క్ర మ్! 

దారుజంతుర ఎశంచ పట్టుతులాభిత్తిభిః॥ 217 



7వ భాగము ష్ర్క్రి 

దండచ్చాద్యంకుర్వీత సమంతాచ్చచతుషికామ్। 

ఊర్హ్వ్రతస్తుంబికా కాంతం పద్మఖండవిభూపితమ్! 218 

ముఖేపతెంర్ల పాక్షైశ్చ వేదికాస్తుంభతోరణెః 

వలభీకాలభంజీభిః సంహకర్షైన్పభూషయక్। 219 

విసారమస్యహర్మ్యస్వ కుర్యాదు.చ్చాయ సంమిత మ్॥ 

తా॥ హర్మ్య్య [పాసాదముల యొక్క లక్షణుమును చెప్పుచున్నాడు. 

ఇది దారువుతో నలుచదరముగాను ఒక్కు టే అంతస్తుగాను రఛించవలెను. 
దూలము గోడ దండము భాద్యము అంతటను చేయవలెను, పెన 4 తుంబిక 

యను పేరుగల గుజ్జులను నాటవలెను  పద్మఖండముతోను ముఖభాగ 

మున పృతములతోను, గవాక్షములతోను, వేదికతోను, స్లంభములతోను, 

తోరణములతోను, వలభితోను, సాలభంజికలతోను, సింహకర్ణములతోను 
అలంకారముగా రచించవలెను, విసారమును ఎత్తును పూర్వోక్త. అజఉక 

హర్మ (పాసాదములవలెనె చేయవలెను “ 

యంతసుధాపరః గంధమాదన సంజ్ఞశ్చ సతశ్ళంగానవద్యకౌ"” (15) సువి 
అంజన 

థాంతోమనో నోహా రీత్యష్టా లక్ష్మ్యా (పకీర్తి తాః 

మహాపద్మ స్తధాహర్మ్య్యముబ్ల 

సమరాంగణ 58వ అధ్యాయము వ 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము :ః. 

ఖో ఇదానీముజ్జయంతస్య లక్షణంసం|పచక్ష పే మౌ! 220 

కుర్యాద్భూహ ర్మరమానజ త ద్వారిమండప భూషితమ్! 

చతుర్వార చ వకుర్వీత సర్వతోమం డపాన్ని పౌనితన్॥ 221 

హో ప్యస్య హర్మ్య్య నే స్య్వేవాఖిలం భ వేత్॥ 

తా॥ ఉజై ఎంత (పాసాదలక్షణమును చెప్పుచున్నాడు, ఆంతస్తులును 

ద్వారమునందు మండపమును జట్టు నలువెపుల దాారములును మండప 

ములును కన్సించవలెను, అతినమునందు జెప్పబడిన ఉజ్జియంత (ప్రమా 

ఐఖములతో నస్నియును చేయవలయును, 



థ్శ్తీ భారతీయ మహాశల్బమ 

59. గంధమాదన | ప్రాసాదము 
సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము $ 

కో ఇదానీమభి ధాస్యామో గంథమాదన అక్ర ఖమీ్॥ 211 

హర్మ్యమానేనకర్త్వవ్యః |పొసాదోగంథ మాధనః 
అ(గతః పృష్టదేశేచ మండపంతస్యకార యే త్॥ 225 

చశుష్క్ జాలపక్ష్మాద్యార పొమదకిణ భా గయోః 

(ప్రమాణమస్యకర్తవ్యం యభాహర్మక్థస్య కీర్తితమ్॥ 221 

తా॥ గంథమాదన [పాసాదలక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. లతినము 

నందు జెప్పబడిన గంథమాదనము యొక్క (పమాణములే దీనికి ఉవ 

యోగపడును, ముందు భాగమునను వెనుక భాగమునను మండపములన, 

రచించవతెను. 4 గవాక్తులను కుడి యెడమ డిశలయందు కన్చించవలెన్న, 

మిగిలిన పనులన్నియును పూర్వోక్త పద్ధతితో రచించవలెను, 

60. శతశ్చంగ (పాసాదము. నిరవద్య (ప్రాసాదము 
సమరాంగణ 59వ అభ్యాయము : 

ఫో! (బూ మోఒథశతశృంగం స (తివిష్టప సమాభవేత్? 

విభజేద్భాగవింశత్యా పంచభౌమంచ కారయేత్॥ 1: 
ద్విద్విభా గానికూటాని సెకమండతశం భవేత్ | 

భూమౌభూవకౌచ శృంగాణి భూవీస్తారధశాంశతః॥ 21 

పమాణమస్యయత్రీంచిత్ తత్తింవిష్ణ్టపవద్చ వేత్॥ 

తా శతశ్చంగ (ప్రసాద అకతీణమును చెప్పుచున్నాడు, _తివిష్ణ! 

(పసాదమువలె విస్తారమును 20 భోగములు చేసి 22 భాగముల చొప్పన 

కూటములను 181 యగునట్టు రచించవలేను, (పతి ఆంతస్తున శేంగములు 

ఆవిస్తారములో 10వ వంతున నుండవలిను.అన్ని కొలతలను వినను! 
బేసినన్లే చేయవలేను నిరవద్య (పాసాదము యొక్క లక్షణముగ వితము 



61. ని భాంత (పాసాదము 

సమరాంగణ 59వ ఆధ్యాయము : 

శో వి భాంతమథవ కా్యమః సవ్వతోభ్న దసన్నిభమ్॥ 227 

సాంధారంతంపకుర్వీత సర్యతోమండపెర్యుతేమ్। 

గవాకా వేది జంఘాద్యాః కుర్యాద్ధిక్షుచతుషిి కాః॥ 228 

తా! విభాంత పాసాదలక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. ఇది సర్వతో 

భ(దముతో సమానముగనుండును. సాంధారముగను అంతటను మండప 
ములతొను గవాక్షులు వేదిక జంఘ మొదలెనవి నలుదిశలయందు రచించ 

62. మనోహర (పాసాదము 

సమరాంగ2ా 59వ అధ్యాయము న 

ఖ్ మనోహరమథ([బూమః సభ వేన్మండపోయథా | 

సచ్చాద్యతోరఖైర్తిక్రు చతుర్హ్వారః సమండపః॥ 229 

షండాంబుమార్లాద్యెః పతోఏద్యారజాలి కైః 

సింహపిఠతలన్యాసైః కలశైెః పరీపూరతః॥ 230 

వృత్త స్తంభస్తులాచ్చన్నో బహిచ్చాద్యేనభూషితః॥ 

సింహవ్యాలగజైః పతెంర్ముఖేస సంభతోరణైః॥ 231 

పునఃకార్యం|పమాణంతు యభథాశోభం విధీయతే 

తాః మనోహర [పాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. మండపము 

వలె ఛాద్యము, తోరణము, నలువైపుల దాారములు, ఆ ద్వారముల 

మంటపములును, వేదిక, షండము, జల మార్థము, ఏథి, ద్వారములు, 

గవాక్షములు, అంతస్తులయందు సింహ పీఠములు, పెన కలశములు, 

గుం(డని స్తంభములు, దూలములును, ఆ దూలముల,_పైన కప్పును 

వెలుపల కప్పును సింహములు, వ్యాలనులు, ఏనుగులు, షృతములుు, 

మొదలమునవి ముఖభాగములందును స్తంభములు తోరణములు మొదలగు 

ఆలంకారములును ఆన్ని అంతస్తులయందు చేయవలెను, ఇష్టము వచ్చిన 

కొలతలతో రచించ వచ్చును. 



క్ ఖోర తీయ మహాశల్పము 

63. వృత్త (పొసాదము.నృత్తాయత |ప్రాసాదము 

8. సమస్త దేవతలకు 
సమరాంగణ 5వ అధ్యాయము : 

స్థ వృత్తవృత్రాయతో[ బూమస్తయోః కంబుసమాకృతిః॥ 281 

వృత్త స్త తతలన్యాస చతుర శూజంశ పంచక మ్! | 
వృత్తాద్యమూర్ద్వతోవృత్తం యథా శొభంసముత్హితమ్॥ 23 

కుర్యాన్ముఖాయతంచాన్యు౦ సింహాకర్థాన్వితంముఖే | 

తా॥ వృత్త 'పాసాదముల యొక్కయు వృత్తాయత _పాసాదముః . 

యొక్కయు లక్షీణములను చెప్పుచున్నాడు, వృత్తము యొక అంతస్తు 

నకు దిగువ ఆధిషానము నలుచదరముగాను, లేక మొదటి నుండి చివ 

వణకు గుం్యడముగాను రచించ వచ్చును, మజణియు వృతాయత (పాసా॥ 

మునకు అధిషఘ్టానము విస్తారము 4 భాగములును, అయతము 5 భాగము 

లును చేసి ముఖభాగము యెక్కువగా నుండునట్టును, ఆ ముఖ భాగము 
నందు సింహక ర్లములుండునట్లును రచించవలెను. పెన శిఖరముకూ 

వృత్రాయతముగానే యుండవలయును. “వృతోవృతాయతశ్శెత్యః కంకి, 
లయనాధః (16) పట్రిశోవిభవాఖ్యశ్చ తీతస్తారాగణోఒష్టమః కుర్వీత సర్వ 

దేవానాం (ప్రాసాదాన్వాన్తు శా స్తనితో --. (17) (సమరాం = 58 అ.) ' 

64. చెత్య (పాసాదము 
సమరాంగణ 59న అధ్యాయము ;- 

శో! చైత్యస్యలక్షీణం|బామః సస్యాచ్చాద్య తయాన్వితః॥। 234 
అసాోరకారఃపమాణంచ యథావృ తేతథాభవేత్॥ . 

తా॥ చైత్య (పొసొదము అన్ని లక్షణములను వృత్తపాసాదమును 

పోలియుండును, మతియు 8 ఆంతస్తులుగ రచించవలెను, 

65. కింకిలీ (పాసాదము 

పమరాంగణ 59వ అధ్యాయము : 



్బ్ర ఖోర తీయ మహాశిల్పమ 

63. వృత్త (ప్రాసాదము.వృత్తాయత | ప్రాసాదము 
8. సమస్త దేవతలకు 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము క 

_శ్ల॥ వృత్తవృత్తాయతొ[ బూమస్తయోః కంబు సమాకృతిః॥ 231 

వృత్త స్త తతలన్యాన చతుర శూకంశ పంచక మ్ః 

వృతాదమూర్ద (తోవ్బ త్తం యథా శొభం సముత్ణితమ్॥ 231 

కుర్యాన్ముఖాయతం౦ంచాన్యుం సింహక ర్ఞాన్వితం ముఖ | 

తా॥ వృత్త పాసాదముల యొక్కయు వృత్తాయత |పాసాదము?. 

యొక్కయు లక్షణములను చెప్పుచున్నాడు. వృత్తము యొక్క అంతస్త 

నకు దిగువ ఆధిషానము నలుచదరముగాను, లేక మొదటి నుండి చివ! 

వజకు గుర్యడముగాను రచించ వచ్చును. మజియు వృత్తాయత (పాసా 

మునకు అధిషఘ్టోనము విస్తారము 4 భాగములును, ఆయతము 5 భాగము 

లును చేసి ముఖభాగము యెక్కువగా నుండునట్టును, ఆ ముఖ భాగము 

నందు సింహకర్ణములుండునట్లును రచించవలెను. పైన శఖరముకూ! 
వృత్తాయతముగానే యుండవలయును. “వృతోవృతాయత'శ్శెత్యః  కింకిళే 
లయనోధః (16) పట్రిశోవిభవాఖ్యశ్చ తీత స్తారాగ బోడిష్ష మః కుర్వీత సర్వ 

దేవానాం (ప్రాసాదాన్వాన్తు శాస్త్రనితో..-(17) (సమరాం -.58 అ.) 

64. చెత్య (సాసాదము 

సమరాంగణ 39న ఆధాకయము :- 

ఖే చైత్యస్యలక్షణం[బూమః సస్యాచ్బాద్య(తయాన్నితః॥। 244 

ఆసౌర్థకారణపమాణంచ యథావృ తేతథాభవేత్॥ 

... తా॥ చైత్య (ప్రాసాదము అన్ని లక్షణములను వృత్త పాసాదమును 
పోలియుండును, మటీేయు శి అంతస్తులుగ రచించవలెను. 

65. కంకణ్ (పాసాదము 
సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము క 
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న్! కింకిణీకమధ[బూమః పంచాండం నవభూమికమ్॥ 235 
వృత్తాకూటాః శుభాః కార్యాః సర్హే౭మీశుభల క్షణాః॥ . 

తా! కింకింీక పాసాదము 9 ఆంతస్తులతోను గుం డని కూటముల 

తోను 5 అండకములతోను చాల అందముగా నుండును. 

66. లయనీ [పాసాదము 
సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము ఇ 

నో అదానీంలయనం(బూమః సశైెలఖననాద్భ వేత్॥ 236 

నిఃశేణ్యారో హసోపాన నిర్యూహక గవాక్షకాన్! 

వేద భమవిటం కాశ్చ (పతోపీద్వార సంయుతాన్॥ 237 

ఉత్కీర్హానాచరేతర (ప్నాగీవన్మానంచ॥ 

తా అయన [పాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. పర్వత పదేశ 

మున పల్లముగా నున్నచోట నిచ్చెనమాదిరిగా గాని లేక మెట్టుగాని యెర్చ 

ఆలి నిరమముగవాక్షులు వేది, (భమము, శృంగము, వీధి, ద్వారము, మొద 

లైనవి చేసి పెన కప్పును రచించి (పాగ్రృవముయొక్క మెత్తును- 

67. పట్టిస (పాసాదము 
సమరాంగణ 59వ ఆధ్యాయము : 

న్లో ఇదానింపటి సం|బూనుః (పొసాడం వృపసంభవమ్॥ 238 

రోహణోజాలపాదైశ్చ వేదీషండైశ్చమండితమ్। 
కూర్మపృష్టం[పదాతవ్య మెచ్చకా పభలక్షబమ॥ 239 

తా॥ పట్టిన (పాసావము యొక్క లక్షణము దును బప్పుచున్నాడు, 

కొండనేె త్రమున దేవాలయమును రచించి మెట్లు కములు స్తంభములు 

వేదిక, కాడ మొదలగునవి రచించి తాజేలు వీపువ నడుము. మెరకగా 

జేయవలెను- ఇష్టమువచ్చిన కొలతతో చేయవచ్చును. 

68. విభవ (పాసాదను 
సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము : 
క] 



58 భారతీయ మహాశిల్చమః 

శ్లో విభవః కథ్యతేస స్యాత్ కుర్యాదన్యసమా[ శయః। 

దారవేదారవోయోజ్యః శెలజే శెలసంభవణ॥। 

మృన్మయేమృన్మయః కార్య శృయనెచయనోదృవః। 

(పత్యంత |గామఖేటేషు దారుస్త ౦భైర్విథీయతే!॥ 24| 

సిభవస్యానుసారేణ సకార్యోధార్మికేస్త్రి స్తిథిః॥॥ ' 

తా॥ విభవ (పాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. దీనిని లతినమ 

నందు చెప్పబడిన కొలత |పకారము చేయవచ్చును, దారువుతో జేయ 

నపుడు దారువులను, జాతితో నిర్మించునపుడు జాలను, మట్టితో ర వించ 

నపుడు మన్నుతోను, పుష్పపతాదులతో రచించునపుడు పుష్పప తాక 

లును జతపజుపవలెను, చిన్న కొండమీదగాని, (గామములోగాని, చిన 

యూరిలోగాని, వారి వారి _ ఇష్టానునారము దారు _సంభములతో sa 

'ప్రాసాదమని. పేరిడిరి. 

69. = తారాగణ (పాసాదము 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము : 

శ్లో! తారాగణమథ్మబూమః సభవేన్మండపాక్ళ తిః॥ ౧4 

వస్త్రచీరతూలకౌండై డోలా క్రీడా _భమెర్చృ హః। . 

వస్త్ర జైశ్చి_ తరూపాద్యై ర్హంటాదర్స్పణ తోరఖణాః 211 

ధ్వజచ్చతవిమానాద్యైం 50కి భఖిర్విరాజితమ్। . 

యత్కించిత్ సుందరంసర్వం తద త వినివేశయేళ॥ a 

తా॥ తారాగణ (పాసాదలక్షణమును చెప్పుచున్నాడు, ఇది మం 

పమువలె నుండును. నూలువస్త్రము, నారవస్తమ్ము దూది మొదలగు వా 

తోను మనుష్య పశుపక్షాది సంచారము, వివిథ (కీడలు, చ్యితరూపముః 

ఘంట, అద్దము, తోరణము, ధ్వజము, ఛ్మ తము, విమానము, చిరుగంటక.. 

మొదలగు “పలువిథములైన అలంకారములతో రచించవలతెను, 

శ్లో॥ అష్టాష్టకై ర్వైేచవిశేషయోగాత్ (పాసాదషష్టిశ్చతురన్నితైషా। 
విమానమ్యుఖాః కథితాయవీతాన్ జావాత్యసాశల్పిగణా గణీః 

స్యాత్॥ 243 
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ఇతి సమరాంగణ సూ[తీధారాపరనామ్నీ వాస్తుశాస్తే విమానాదిచతుః షష్టి 

ర్నామెకో నషష్టిత మోడి ధా్యయః, 

70 క్రీకూటము మొదలు 

36. నాగరసాంధార [పాసాదములు. 

సమరాంగణ 60వ అధ్యాయము ఇ. 

కో షట్ తిశంతమధ బూమః (పాసాదాన్ నాగర ।క్రియాన్! 

సాంధారాన్ పథమస్తేషు శ్రీకూటః శ్రీముఖ స్తతః॥ , 1 

శ్రీధరోవరదశ్చై వతథాన్యః (పియదర్శనః 

కులనందోజంతరిక్షశ్చ। పుష్పభాసోవిశాలకః॥ ల్లి 

సంకీర్ణోజ.థమహానందో నంద్యావర్త స్తథాపరః। 

సౌ భా గ్యశ్చ విభంగశ్ళ విభవ స్త్రదనంతర మ్॥ 3 

చీభత్సకో౭-థ క్రీ తుంగో మానతుంగ స్తథాపర: 

సర్వతోభద సంజ్ఞశ్చ భవేద్చా హో్యోదరస్తతః॥ 5 త్త 

నిర్యూ హోదర సంజ్ఞోఒన్య స్టతో కేయః। 

సమోదీరః నందిభ దొభదకోశ శ్చి(తకూటస్తతః పరమ్॥ ఫ్ 

విమలోహర్గణో భద సంకీర్లస్త దనంతరమ్। 

తతోభ దవిశాలాఖ్యో భదవిష్కంభ ఏవచ॥ 6 

ఉజ్జయంతాభి ధానశ్చ సుమేరురథమందరః। 

కైలాసః కుంభ కాఖ్యశ్చ గృహరాజశ్చ నామతః॥ 7 

ఏతేషట్ (తింశదుదిష్టా లక్షణం కథ్యతేజధునా॥ 

తా॥ నాగరపద్దతితో నిర్మించునట్టి సాంధారజాతి 36 భేదముల 

శమొక నామముల్ము శ్రీకూటము, శ్రీముఖము, శ్రీధరము, వరదమ్ము(పియ 

దర్శనము, కుఅనందము, అంతరిక్షము, వుష్పభాసము, విశాలము, సంకి 

రము, మహానంవము, నంద్యావర్తము, సౌభాగ్యము, విభంగము, విభవము, 

వీభత్సము, శ్రీతుంగమ్ము మానతుంగము, సర్వతోభ్న దము, బా హ్యోదరము, 

నిర్యూ హోదరముసమోదరము, నందిభ దము,భ దడకొోశమ్మూచి తకూటము, 
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విమలమ్ము హర్షణము, భృదసంకీర్ణము,భ దవిశాలము, భ్యదవిష్కంభము, 
ఉజ్జయంతము, సుమేవువ్ర, మందరము, కైలాసము, కుంభకము, గృహ. 
రాజము, వీనియొక్క లక్షణములను చెప్పుచున్నాడు . 

న్లో చతురక్రీకృతేక్షే తే దొాదశాంశ విభాజితే॥ [1 

(ప్రాసాదంవిభజేత్| పాజ్ఞః శ్రీరూటంనామళో నమ్ | 

జ్యేష్టః స్యాద్వింశతిర్హస్తా మధ్యమోదశ పంచచ॥ 9 

కనియాన్దశవిజ్ఞేయః | పమాణం హస్త సంఖ్యయాః 

భ్యదంషడ్భాగి కాయామం కర్ణాః కార్యాద్విభాగికాః॥ 14 

తిలకం భాగికంకార్యం భాగేనైకేన నిరతమ్ః 

తస్మాద్భాగేన నిష్కాంంతం భ(దమస్య విధీయతే! 
భాగికీబాహ్యభిత్తిః సాన్ ద్విపవాచాంధకారికా! 

భాగికీగర్భభిత్తి శ శ్చ గర్భః ఒకార్యశ్చతుప్పదః॥ 

అధచ్చందః సముద్దిష్ట ఊర్హ్వచ్చందో౭.భిధీయతే! 

విస్తారార్థనజంఘాస్యాన్మేఖలావైక ఖాగి కా! 

భాగ్యతయోచ్చితం శృంగం ద్వితీయమపి తాదృశమ్; 

పూర్వశ్ళంగస్య మ ధ్యెత ద్విధాతవ్యం విచక్షణః 

సార్హభాగోదయః కార్యస్తిలకొ2న్యశ్చ తాదృశః | 

ద్వాతీియతిల క స్యోర్ప్వం సుశ్చిషారూ ప సంయుతా॥ 

స్యాదురోమంజరీ సప్తభాగోత్సేధా షడాయతా | 

స్యాద్భాగిక మథచ్చ్భాద్యం మంజర్యాయాతువిస్త్రతిః॥ 
దశధాాపవిభజ్యాసా శేషం శ్రీవత్సవద్భ వేత్। 

స్కంథః షడ్భాగవిస్తారో (గేవాభాగార్టము.చ్చితా॥ . 

ఆండకం భాగికం కార్యం కుముదం చార్హభాగిక మ్; 

సార్ధభాగేనకలశో బీజపూరక సంయుతః॥ 

ద్వితీయకర్ణ శృంగస్య స్యాదూర్ద్యం మూలమంజరీ। 

సప్తభాగేనవిస్తారా అష్టభాగ సముచ్చితా॥ 
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త్రీవత్సవ ద్విభాగోజసాాః స్కంధగీవాదికే భవేత్ | 

ఏవంశ్రీకూట సంజ్ఞో౭యం (పాసాదః పరికిర్తితః॥ 20 

యంకృత్వా[తిసహసాణఏి దివ్యానిది వి మోదతే! 

తా॥ చతుర్మశ (పదేశమును 12 భాగములుచేసి అందు భ[ దము 6 

భాగములును, కర్ణములు 2 భాగముల చొప్పునను, తిలకమును 1 భాగ 

మును దానియొక్క నిరమము 1 భాగమును, దానికంటె 1 భాగము నిర్గ 
మముతో భదమును రచించవలెను. 20 హస్తములు జ్యేషఘము 15 హస్త 

ములు మధ్యమము 10 హస్తములు కనీసము ఇట్లు (పమాణము చెప్పబడి 

యున్నది. వెలుపలిగోడ 1 భాగమును, ఆంధకారిక 2 భాగములును, 

గర్భమునందలి గోడ 1 భాగమును, గర్భము 4 భాగములును చేయవలెను 

ఎత్తును చెప్పుచున్నాడు, విస్తారములో సగము జంఘయున్తు మేఖల 1 

భాగము, శృంగము క భాగములు, రెండవ అంతస్రునకూడ అటులే చేయ 

వలెను. మొదటి శృంగము యొక్క నడుమ దానినుంచవలెను. తిలకము 

11 భాగము యెత్తు చేయవలెను. రెండవ తిలకముపైన చక్కగా రూప 

సంపదతోను విస్తారము 6 భాగములును, ఎత్తు 7 భాగములను ఉండు 

నట్లు ఉరోమంజరిని రచించవలెను. కప్పు 1 భాగము చేయవలెను. మరల 

విస్తారమును 10 భాగములు చేసి మిగిలినన్నియును శ్రీవత్సమునందు జేసి 

నట్టె చేయవలెను. స్కంధము యొక్క విస్తారము 6 భాగములును, (గీవ 

యెత్తు శే భాగమును ఆండకము1 భాగమును, కుముదము శ్రే భాగమును 

కలశము 14 భాగమును, బీజపూరకముతో కూడ రచించవలెను. రెండవ 
కర్ణశ్చంగము యొక్క 'పెభాగమునుండి మూలమంజరిని రచించవలెను. 

విసారము 7 భాగములును, ఎత్తు 8 భాగములును కలిగి యుండవలెను. 

ఆన్ని కొలతలను శ్రీవత్సమున చేసినక్లే చేయవలెను, స్కంధము (గేద 

మొదలైనవి శ్రీవత్సమువలెనే చేయవలెను. దీనిని శ్రీవత్సమందురు. దీని 

వలన 8 వేల దివ్యవర్షములు స్వర్గ|పాప్పి కలుగును, 

సమరాంగణ 60వ అధ్యాయము ః 
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శో! అథలక్ష్ముంతు శ్రీకూట _పాసాదస్యాభి ధీయతే॥ 21. 

తుల్యం |పసాదమానేన విదధ్యాదిహమండపమ్। ' 
ముఖాయా మేనతిర్యక్ తు చతుర (శం (పకల్పయతి। శ్ర. 29 

షడ్భాగం భ దవిస్తారః కర్గాశ్చతిలక స్తథా। . 

మ భ్యచతుష్కి కాకార్యా భ్యదవిస్తార సమ్మితా॥ 23 నిం se . 

విథాతవ్యస్తు సుమండషే 

జంఘా| ప్రాసాద జంఘాయాః సమోత్సేధా విధీయతే! 24 
మేఖలాభాగి కాకార్యా వేదీఘంటాచ పూర్వవత్। 

స్తంభ్యత్యం న్నోచ్చుతం భాగం వేధీఘంబ్యాతభాగకొ; 25 

(కమా!శయోయవాః పంచ సింహకర్ల.. cee seh . 

కోభితాః సిం హక ర్లెశ్చ నృచ్చాద్యాంగాతి భోషితొ*॥ 26 

మండపంకారయే దేవం శ్రీకూట స్య విచక్షణః॥ 

_ తా|| శ్రీకూట (పాసాదలక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. 'ప్రాసాదముఃి. 

సమానముగా మండపమును రచించవలెను. అనగా ముఖము యొక్క. 

పొడవుతో సమానముగా వెడల్పును చేసి నలుచదరముగా రచించవలెను, 

భృదము 6 భాగములును, కర్ణములును తిలకములును భ దము యొక్క. 

విస్తారముతో సమానముగా 4 రచించవలెను, నిరమము పూర్వోక్త (పక 
రము మండపమునకు గూడ నుంచవలెను, _పాసాదముయొక్క జంఘళి. 

సమానముగా మండపము యొక్క జంఘను రచించవలెను,. మేఖల [| 

భాగమును, వేదికయును ఘంటయును మునుపటివలెనే చేయవలెను, 

స్తంభములో శివ వంతు వేదికను చేయవలెను, ఘంట క8 భాగములుచేయ 

వను, 

72. శ్రీముఖ, శ్రీధర, వరద (పాసాదములు 
ంరాంగణ 60వ అధ్యాయము : 

క్ల! అలిందేతు యదాస్యైవ [కియతే భదవేదిళొ॥ 21 
(పాసొదః శ్రీముఖోనామ తదానింస్యాత్ సుఖోవహః। 

యదాకర్పరమ స్యైవ। చతుర[శమ ధోభ వేతి! 28 
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తదాసాా(చ్బీధరోనామ (పాసాదోదేవతా శయః। 

అస్యైవతు యదావిందః |కియతే భదవర్జితా॥ 29 

భవేతితదానీం వరదః (పాసాదః శుభదాయకః॥ 

తాః పెజెప్పిన శ్రీకూట (పాసాదమునకు అలిందమునందు  భదవేది 

కను రచించినచో శ్రీముఖ (పాసాదమగును, దానినే నలుచదరముగా జేసి 

పెన తలను కల్పించినచో శ్రీథర (పొసాదమగును, పెచెప్పిన దానికే 

భ( దము లేకుండ ఆలిందమును రచించినయడల వరద. (పాసాద 

73. (సియదర్శన.కులనందన (పాసాదములు 

సమరాంగణ 60వ అధ్యాయము :- 

స్లో విధీయతే యదాస్యైవ భదమేకం వినిర్ణ్గతమ్॥ 30 

నిర్యూహశ్చతదాసస్వాత్ (పాసాదః (పియదర్శనః। 

విధీయతే యదా స్యైవ; నంద్యావర్తో వినిరమః॥ 31 

కులనందస్తదా జయః (పాసాదః సుఖకారక 8|| 

తా॥ పె చెప్పిన శ్రీకాట ప్రాసాదమునకు భ్యదము నిర్ధమముతో 
ర్రచిరిచినయెడల |పీయదర్శనమగును. దానినే నిరమము లేకుండ రచించి 

రేని నంద్యావర్శమగును, ఇవి శ్రీకూటమునందలి 6 భేదములు. 

74. అంతరిక్ష (వానాదము 

సమరాంగణ 59వ అధ్యాయము : 

ళ్ అంతరిక్షమధ(బూమః సస్యాదొద్వాదశ భాగికః॥ వ2 

షడ్వింశత్యాక రైర్ట్యైష్టః కనియాన్దశభిర్భ వేత్। | 

మధ్యమో మధ్యమానేన హస్త సంఖ్యేయ మీరి తా॥ : వే 

పంచభాగాయతం భ(దం కర్హాః కార్యాద్విభా గి కాః 

విస్తారస్తి ల కానాంస్యాదంతరం భద క ర్ణయోః॥ 34 

నిర్షమః సార్దభాగః స్యాద్భ్యదస్య తిలక స్యచ। 

గర్భః షోడశభాగః స్యాద్ భాగికీభిత్తి విస్తృతిః॥ విస్ 
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_పదక్షి ణాతు భాగౌద్వౌ బాహ్యభిత్తి 8 పదం భవేత్। 

కథితో ఒయమథశ్చందో _(బూమశ్చంద మధొక్ర్వ్రతః॥ 36 
జ ౦ఘాషడ్చాగికో త్సేథా భాగోక్సెధాచమేఖలా! 
వేదీభాగ్యతయోత్సే ధే శిఖరం. పథమం తథా; 87 
ద్వితీయం తత్సమంచోర్హ ౦ తిలకస్యో పరిస్టితమ్ 

_అథస్తాం | ఛాద్యంతుభాగికమ్॥ 88. 
శిఖరం గర్భ విస్తారం కర్తవ్యం షట్పదో(_చ్చితమ్; 
అర్ధనగర్భవిస్తారాత్ స్క్రధస్య విస్తృతి-స్తథా॥ 39 
ద్వితియశిఖరస్యోర్హ్యం (పాగుక్తామూలమంజరీ। 
ఇత్యేషకధితః సమ్యగంతరిక్షస్య లక్షణమ్॥. 40 
అంతరిక్ష (పియాదేవాః సర్వేవైమానికాయతః॥ . 

తా॥ అంతరిక్ష (ప్రాసాదలక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. 26 హస్తముల 
ఉత్తమము. 18 హస్తములు మధ్యమము 10 హస్తములు కనీసము. విస్టా 
రమును 12 భాగములుచేసి భదము 5 భాగములున్ను కర్ణములు 2 
భాగముల చొప్పునను, తిలకములు 14 భాగమును నిగ్రమము భ[ దముల 
కును తిలకములకును 14 భాగమును, చేయవలెను. గర్భము 4.4 భాగము 
లును గోడ! భాగమును అంధారిక 2 భాగములును, వెలుపలిగోడ 1 భాగ | 
మును చేయవలెను, 'జంఘు 6 భాగములును, మేఖల, 1 భాగమును, చేది 
3భాగములును, మొదటి శిఖరము 8 భాగములును, రెండవ శిఖరము అద (ప్రకారము చేయవలెను, తిలకము పైన రెండవ శిఖరమును రచించవలెను, 
అడుగున... _.. .... “..-ఛాద్యము 1 భాగమును, శిఖరము గర్భ 
ముతో సమానముగా విస్తారమును, ఎత్తు 6 భాగములును, గర్భవిస్తారములో 
సగము స్కంధము యొక్క విస్తారమును చేయవలెను. రెండవ శిఖరము 
పైన పూర్వము చెప్పబడినట్లు మూలమంజరిని రచించవలెను,. అంశ 
రిక్ష (పొసాదము యొక్క లఅక్షణమిట్టు చెప్పబడినది. అది దేవతలకు 
(పయమెనది, | 
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75. పుష్పభాసము. విశాలకము, సంకిర్ణకము, 
నుహానందమ్ము, సంద్యావ రము, 

సమరాంగణ 60వ అధ్యాయము న్ 

స్టో! ఖాగైరప్టభీరతైంవజే (శియతేఒవింద సంయుతః॥ |! 

పుష్పభాస స్తదాజ్జేయః (పాసాదశ్చారుదర్శనః। 
అధాస్య కియతేభ ద మలిందా.... ween ఉం!!! 42 

విశాలకోనానుతదా [పాసాదోజాయతేశుభః। 

ఆథాస్య కియతేభ ద యుక్త స్యాలింద వర్ణితః॥ 43 

తదాసంకీర్ణకోనామ (ప్రాసాదః పరికీర్తితః। 
యదా సంకీర్ణక స్యైవ నండికాసమభాగిని॥॥ 44 

కియతేనిర్ణమేజణైవ మహానందస్తదా. భవేత్। 
విస్తారేణసమశ్చస్యా న్నందికానిర్ణమోయదా॥ శ్ 

నంద్యావర్త ఇతిజైై యః (పానసాదః స తదాబుధైః॥ 

తా! విస్తారమును 8 భాగములు చేసి అలిందములతో రచించిన 

ఊయొడల పుష్ప భాసమగును, దానినే భదములు ఆలిందములు కలుగు 

నట్లు రచించిరేని విశాలకమగును. పైజెప్పిన దానినే భ|దములు మా(తమే 

రచించి ఆలిందములు లేకుండ చేసినచో సంకిర్ణక మగును, సంకీర్ణక మునకు 

'సమానభాగముల తోనందికలను నిర్ణమములతో రచించిన యెడల మహానంద 

మగును. మజియు విస్తారముతో సమానముగా నందికలయొక్క నిరమ 

మును చేసిన యెడల నంద్యావర్తమగును, ఇవి అంతరిక్రమునందలి 6 

కేదములు, 

76. సౌభాగ్య (పాసాదము 

సమరాంగణ 60వ ఆధ్యాయము : 

కో సౌభాగ్య మథవక్యామః సస్యాద్ ద్వాదశభిః పదై॥।. శీర 

ఉ త్తమోవింశతిర్తసా మథ్యమోదశ పంచచ | 

కనియాన్ దశమానెన సౌభా గోగమానతస్త్రిధా॥ 47 

9] 
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గర్భశ్చ ళుర్చిర్భాగైః స్యాద్భ దంతద్ విస్శృతేః సమమ్। 

భదస్యార్ధనతిలకాః కర్ణాః కార్యాద్విభాగికాః॥। త్త 

ద్వేద్వేపదేవిధాతవ్య సథె కెకస్య నిర్గమః | : 

భదాణాం నిర్ణమం యద్వా విదధ్యాదేకభాగిక మ్॥ 4 

భాగికాగర్భభిత్తిస్తు ద్విపదాచ (ప్రదక్షిణా | 

భాగికి బాహ్యభిత్తిః స్యాజ్ఞం ఘోచ్చాయః పదానిషత్॥ 50 

భాగికామేఖలా(పోకా తన్మధే్యశిఖరం భవేత్। 

మల్లచ్భాద్యంచ మ ధ్యస్యాచ్చుంగస్య శిఖరస్య చ॥ ర్] 

ఏకభాగో[ చ్చితంతచ్య మంజర్యాస్త్విహవిస్ఫృతిః । 
గర్భఖిత్తి సమాకార్యా సప్తభాగాాసముచ్చితిః॥ 52 

ఊర్ధ కంద్వితీయ శృంగస్య పూర్వవన్మూలమం జరీ। 

అండ కాద్యం యథోక్తంస్యాత్ సౌభాగ్యోఒయం (పకి ర్తితః॥ 53 

తా! సౌభాగ్య (హెసాద అక్షిణమును చెప్పుచున్నాడు. విస్తారమును 
12 భాగములు చేయవలెను, 20 హస్తములు ఉత్తమము- 15 హస్తములు, 
మధ్యమము, 10 హస్తములు కనీసము అని తెలియవలెను వె జెప్పిన 12 
భాగములలో మధ్య గర్భము శ భాగములు గోడ 1 భాగము, అంధ కారిళీ 
2 భాగములు, వెలుపలిగోడ 1 భాగము చేయవలెను. భద్రము 4 భాగ 
ములు కలకములు 2 భాగముల చొప్పునను కర్హములు 2 భాగముల 
చొప్పునను రచించవలెను తిలకములకును కర్ణములకును నిరమము 1 
భాగముల చౌప్పునను, భ(దములకు నిరమము 1,1] భాగమును చేయ 
వలెను. జంఘ యెతు 6 భాగములు మేఖల 1 భాగము, దానిమధ్య నిల్లు 
రమును రచించవలెను. శృంగమునకు గాని శిఖరమునకు గాని మధ 

వలెను. గర్భభిత్తికో సమానముగా అనగా 6 భాగముల 'విసరముతోను. 
ఎత్తు 7 భాగములతోను ఉరోమంజరిని రచించవలెను. రెండవ శృంగము యొక్క పై భాగమున మునుపటివలెనే మూలమంజంని కల్పించవలెను, 
ఆండము మొడలైనవి పూర్వము చెప్పబడినట్లు చేయవలెను. దీనిని సౌభాగ్య" (పాసాదమందురు eo ల 
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77. విభంగకము, విభవము బీభేత్సము, క్రీతుంగముః 

మానతుంగము 

సమరాంగణ 60వ ఆధ్య్యాయము : 

ఖో విధీియతేయదా స్యైవ వినాభ దమలింద $3 

తదా విభంగకోనామ (పాసాదః స్యాత్ సుశోభన+॥ ఫ్ స్త 

యదిభదస్య నిష్కాసః (కియతే౭స్య తదాపువః। 

(పాసాదోవిభవోనామ జాయతే పరమోత్తమః॥ కర్ 

భాగద్వితయా నిమ్మ ంతా నంది కా(|కియతే యది 

తజాదదంతి భీభత్స సంజ్ఞం|పాసాద ముత్తమహమ్॥ 56 

యదానిద్గమ విస్తార సమాభవతి నందికా। 

శ్రీతుంగ ఇతివిజ్ఞైయ స్త్రద్శాపాసాదసత్తమః॥ త్? 

యదాత్వవిందకొ*ఒస్యైవ |క్రియతేన వినిర్గితః। 
(పాసాదో మానతుంగాఖ్య స్తదానీముపజాయతే॥ 5్టి 

తా॥ సౌభాగ్య (పొసాదమునకు ఖభృదములు లేకుండ _అలిందము 

అను రచించిరేని విభంగకమగును. మణియు భదములకు నిరమములను 

కల్పించినచో విభవమగును, నందికలకు 2 భాగముల చొప్పున నిరమ 

మును కల్పించిన యెడల టభత్స మగును. నందికలయొక్క విస్తార మును 

నిర్మమమును సమానముగా నుండెనేని త్రీతుంగమగును. ఆలిందములకు 

నిర్ణమము లేకుండ రచించినచో మానతుంగనుగును. ఇవి సౌభాగ్య ప్రసా 

దము నందలి 6 భేదములు? 

78. సర్వతో భద [పాసోదము 

సమరాంగణ 60వ ఆధార నుము ” 

శ (బూమో౭ధథ సర్యతోభ[దం దశధాతం విభాజయేత్। 

షద్వింశత్యా భ వేళ్ష్యుష్టః కనీయాన్. దశభిః కరెః క్ఫ్రీ 

హె పెసథాష్టదశభిర్మ ధ్యమః పరికీ ర్రితః। 

కర్ణాద్విభాగి కాః కార్యా అలిందా షట్సదోన్మితాః [1 60 
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చతుర్భాగాని భ వాణి ద్విభాగస్త ద్వినిరమః। స్ట్ 

గర్భఖిత్తిర్చహీ రత్తి ర ంధా రీచపదంపదమ్ు॥ 61 

గర్భనస్తుషోడశపవ ఇత్యేవంఛం దహారితః। | 
విస్తారార్రన జంఘాస్యాన్మేఖలాచైక భాగి కా॥ 62 

(పథమం కల్ప యెచ్చృంగం విసారాత్ సార్హము[చ్చితమ్: 

ద్వితీయ శృంగం త త్రాల్యం పూర్వశృ్ళంగ స్తమ ధ్యగమ్॥ 61 

సస్ట్రో బ్చితాషడాయామా ఉరః శిఖరమిష్యతే। . 
కర్తవ్యం మూలశిఖరం తద్దయోపరి శృంగయోః॥ 64 

మంజర్యా విభజేద్భాగం విస్తారం దశధాబుధః। : 

స్కృంధథః షడ్చాగ విస్తారో ధనుర్గీవాండ కాడికమ్॥ . 65 

శ్రీవత్ససైకవ తతా ర్యం మంజరీభాగ మానతః। . 

కమార్దంవా పంచసింహ।., రూ సైర్విభూషితా॥ 66 

ఇత్యుక్తః సర్వతొభ దః సర్వకల్యాణ కారక ॥॥ 

తా॥ సరతోభద (పాసాద లకఐమును చెప్పుచున్నాడు. విస్తార 

మును 1౧ భాగములు చేసి కర్ణములు ౨ భాగముల చొప్పునను, అలింథ 

ములు ఈ భాగములును చేయవలను... 26 హస్తములు ఉత్తమము. 18 

హస్తములు మధ్యమము 10 హస్తములు కనీనము అని తెలియవలెను, 
of నదము 4 'భాగములును, నిరమము 2 భాగములును చేయవలెను, 

గర్భము 4 భాగములు, గోడ 1 భాగము, అంధారిక 1 భాగము, వెలునీళి 

గోడ 1 భాగము కలిగి యుండవలెను, విస్తాఠములో సగము యెతు జంసు 

యును, మేఖల 1 భాగము, మొదటి శృంగము విసారము నుండి 1} 

భాగము యెత్తు రెండవ శృంగము దానికంటె తక్కు వగను మొదటి 

శృంగము యొక్క నడుమనుండి ఉరః శృంగము విస్తారము 6 భాగము 

లును ఎత్తు 7 భాగములును చేయవలెను. (పథాన శిఖరము ఆ రెండు శిఖ 

రములపై రచించవలెను మంజరి యందు విసారము 10 భాగములు, 

స్కంధము విసారము ,6 భాగములు, వేది (గీత "అండకము ము వలైనవి 

శ్రీవత్సవమువలెనే చేయవలెను, మంజరి యొక్క భాగముల (ప్రకారము 

5 సింహములు గాని రూపములుగాని రచించవలెను, దనిని సర్వేతో 

మందురు, 
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79. బా హో్యోచరము, నిర్మూ హోదరము సమోచకము, 

నందిభదము, భదకోశము 
సమరాంగణ 60వ అధ్యాయము : 

గ్గ ఆలభిందశగోభితం భ(దం యదా స్యైవ విధీయతే! 67 

తదాబా హ్యోదరోనామ (పాసాద _పవరోభవేత్। 

యద్యవిందోనభవతి భధ్రమేకంతు నిర్ణతమ్॥ 68 
స్యాన్నిర్యూ హోదరోనామ (పాసాద (_పవరస్తదా। 

యదానత్మతభదంస్యా న్నందికానిర్ణమో భవేత్॥ 69 

భదకోశం త దావిద్యాత్ షపష్వంప్రాసాద ముత్తమమ్॥ 

తా॥ పె జెప్పిన దానినే అలిందములు భ్రదములు రచించపడెనేన 

బా హోం్యోదర మందురు, అలిందములు లేకుండ  భ్య్ర్రములను 

మా(తమే రచించిన యెడల నిర్యూహోదర మగును. సమోదరమునకును 

నందిభ| దమునకును లక్షణశోక ములు చ్యుత మైనవి, భదములు లేకుండ 

నండికలు నిర్షమములతో రచింపబడె కెనెని భక శమగును. ఇవి సర్వతో 

భ( దము నందలి 6 భేదములు, 

80. ఇతకూట పాసాదము 

సమరాంగణ 60వ అధ్యాయము : 

న్లో ది (తకూ రాటు మధ బూ రామ స్తంభజేదస్టిః ప కః [1 70 

ల, గిక విసారాః శేషంచా లింద విస్తృతః॥ st 71 

భ(దంచతుష్పదం విద్యాద్ భాగేనైకేన నిర్ణతమ్। 

భాగేననిర్లతొ జ లిందో భిత్త్యాంధార్యః దవంప దమ్॥ 72 

ద్విపదోజస్య భవేద్దర్భ స్తలచ్చందమితీరితమ్। 

విస్తారార్థం భవెజ్జంఘూ భాగంతతైెంవ మఖలా! 

అండకం భాగికంకార్యం (కమాచ్చ(కమ సంవృతా॥ 73 
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ఉఊర్చర్టిం ద్వీతీయ శృంగస్య క ర్రవ్యా మూ లమంజరీ। 

సప్తభాగో దయా(్రాగ్వత్ భాగషట్కంత థాయతా॥ 84 

(పాసాదమేదృశం కుర్యా చ్చ్మతకూటం (పమాణతః 

తా॥ చి తకూట |పాసాద లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. 20 హస 

ములుత్తమము. 14 హస్తములు మధ్యమమ్ము 8 హస్తములు కనీసము, 

విస్తారమును శ భాగములు చేసి కర్ణములు 1 భాగము చొప్పునను మి! 

లిన 6 భాగములు అలిందములును, భ(దములు 4 భాగములును, వాన 

నిర్గమము 1 భాగమును, అలింద నిర్గమము 1 భాగమును, చేయవలెను. 

గర్భము 2 భాగములును, గోడ 1 భాగమును, అంధారిక 1 భాగమును, 

వెలుపలీగోడ 1 భోగమును చేయవలెను, విస్తారములో సగము జంషఘ 

యెత్తును అందు మేఖల 1 భాగమును, ఆండకము 1 భాగమును, ఇట్లు 

వరుసగా రచించవలెను రెండవ శృంగము యొక్క ఫైభాగము నుం! 
మూలమంజరి విస్తారము 6 భాగములు, ఎత్తు 7 భాగములు చేయవలెను, 

డిని చ్మితకూటమందురు, 

81. విమలము, హర్షణము, చత సంకీన్హము, 

భదవిశాలము, భద విష్కుంభము 

సమరాంగణ 60వ ఆ ధాకయము :- 

శః భ్యదాలింద వినిిమ్మాంతం తస్యైవతు యదాభ వేత్॥ 7 
'పొసాదో విమలోనామ తదానీముపజాయతే। 
అలిందస్తు యదాస్యైవ భ|దహీనో విధీయతే॥ 74 
తదానీంహర్షణో నామ (పాసాదః సవిజాయతే, 

[కయతేతు. యదా స్యైవ కర్చరంభాగ నిర్గమమ్॥ 77 

తదానీం భ| దసంకీర్లః (పాసాదోజాయతే శుభః। 
అస్యైవతు యదాభ్యదం భాగేనైకేన నిర్ధతమ్॥ 78 
భవే త్తదానిం (పాసావో నామ్నాభ ద విశాలకః। 
అలిందం భద్రైశ్చవినా యవాత్వేష విధీయతే॥ 79 
తదానీం భదనిష్కంభః (పాసాదః స్యాత్ సుఖ పదః॥ 
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తా॥ “పె జెప్పబడిన దానికి భ్యదములును ఆలిందములును రచించి 

నచో విమలమగును,. భదములు లేకుండ అలిందములను కల్పించిన 

యొడల హర్షణమగును, తల 1 భాగము నిర్షమముతో రచించిరేని భద 

సంకీర్ణ మగును. మణియు దానికే భద్రము 1 భాగము నిర్షమముతో 

రచించిన యెడల భద విశాలమగును. అలిందము లేకుండ భదమును 

మా(తమే రచించినచో భ(దవిష్కుంభ మగును, ఇని చితకూటమునందలి 

దాది జ 

6 బఇుదములు, 

82. ఉజ్జయంత (ప్రాసాదము 

సమరాంగణ 60వ అధ్యాయము : 

న చతురశ్రీ సమేక్షే (తే విభక్తే౭.ప్టభి రష్టకః 80 

(పాసాదం రచయేద్విద్వాన్ ఉజ్జయంతం సుశోభనమ్। : 
పదమేకం భవేత్మర్హ స్తిలకం తావదేవచ॥ 81 

సభిత్తి గర్బమానెన భదం కుర్వాద్విచక్షణ:। 

బాహ్యఖిత్తి భవేద్బాగం భాగమేకం (పదకిణా॥ 82 

భా గి కాగర్భభి త్తిశ్చ గర్భం మధ్య చతుప్ప దమ్! 

పంచభాగోన్మితా జంఘా భాగంతతైంవ మేఖలా! 83 

కర్తవ్యం భాగికం నంగ నుండకంచార్హ భాగిక మ్! 

ద్వితీయం సాండకం శృంగం తత్సమం పదమ ధ్యగమ్॥ శ్ర్క్త 

మల్లచ్చాద్యం విధాతవ్య ముత్సేభనార్థ భాగిక మ్। 

పదోత్సేధంచ నిఖరం గర్భభి త్రి "సమంధవేత్! 85 

భాగికః కలశః కార్యో ధ్వజశ్చంగస్య తత్సమ ః। 

ఐత స్యమూల కిబురం “కుర్యాత్ షడ్బాగ విస్ప్రక మ్! 86 

భాగాధథీక సముత్సేథధం కార్యం కల్యాణ మిచ్చతా। 

ఊర్హ్వం తిలక నృృంగస్య గిఖ్లరం స్యాత్పదొ్శ చ్చితమ్॥ ఫ్? 

పంచాంశ విస్తృతం శేషం శ్రీవత్పస్యే వకారయతి। 

ఇత్వేషక ధీతః శమ్య గుజ్జయం తోఒభిధానతః il 88 

కార్యోజాయం సర్వదేవస్య (పాసాదః నుభఅక్షణ$11 
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కోణానవిషమాః కార్యా వర్గభేదశ్చనేస్యతే। 

ఏకహస్తా ద్విహస్తాచ (తిహస్తా య్మేపకీర్తితాః॥ 94. 

యక్ష నాగ(గహాదీనాం రకసాంచ భవంతితే। 

కూగేనం.,,. ౨ అ! సతు తేథా వినిర్దిశేత్॥ 05 

కకేరిపం మధ్యం కనీయశ్చ జయం తచ్చాంన మానతః। 

కకేరిహ్షం సార్ద। తి హస్త ౦స్యాత్ (తహ స్తం మధ్యమం విదుః! 96 

సార్హహ సద్వయమితం కనీయస్త ద్విధీయతే!ః 

(తిహస్తం జ్యేషఘ్రమపరం మధ్యం హస్తసమన్వితమ॥। 97 

ఆర్హహస్తం కనీయశ్చ మానం ఖాగస్య కీర్తితమ్! 

కీర్థన భూగో ద్విహస్తః స్యాత్ పాదోనం మధ్యమః కరమ్! 08 

కనీయాన్ మధ్య మార్చేన భాగమానమిదం కరైః॥ 
షడన్వితా స్ర్రింశదమీ విచ్నితాః క్రీకూటకాధ్యాః కథితాయథావత్ 

(పాసాదముఖ్యా ఇహషట్ _ప్రభేదా భిన్నాశ్చ కేచిత్ 

సహమండ పైశ్చ॥ 993 

ఇతి సమరాంగణ సూ తధారా పరనామ్ని వాస్తుశాప్తే॥ శ్రీకూటాడి 

షట్ పలశ(త్సాసాద లక్షణం నామషష్టితమోజఒభధ్యాయః 

తా చితకూటమునందు విమలము మొదలైన $5 (పాసాదము 

లుత్సన్నమైనష్టే ఉజ్ఞయంతము నందును మేరువు మొదలైన 5 (పాసాద 

ములు కలిగినవి, మొత్తము 108 (పాసాదములు పూర్వము చెప్పబడినవి. 

ఉత్తమము. మధ్యమము, కనీసము అను కొలతల (పకారమును సాంధార 

ములుగను, అందు కొన్ని అలిందములతోను కొన్ని భదములతోను, కొన్ని 

కర్ణములతో సమానముగను, రచించవలెను, అన్నియును వానివాని భాగ 

ముల పకారము రవించవలెను. కోణములను సమసంఖ్యగా రచించ 

వలెను. వరజేదము చేయరాదు, 1238 హస్రములు కలవి యక్షులు, 

నాగులు, (గహములు, రకోగణము మొదలగువాని కుపయోగించును, 

ఉత్తమ, మధ్యము, కనీసములు చెప్పబడియున్నవి. అవి వరుసగా మొద 

టిది కి శి- 3.2కే హస్తములని తెలియవలెను. రెండవ పద్ధతి 8.1 హస్తము 
10] 
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లును, మూడవ పద్దతి 2క- 8/8 హస్తములును అని తెలియవలెను. శ్ర 

ఆధ్యాయమున జెప్పబడినవి $6 (పొసాదములని తెలియవలెను. 

84. | చానిడ సాంధారములు. 5 ఖదములు 

పద్మతలచ్చందము 

సమరాంగణ 61వ అధ్యాయము : 

శ్లో (పాసాదానథ వక్ష్యామ స్తలచ్చందాదనంతరమ్। 

త్మ తపద్మో మహాపద్మో వర్హమానస్త దాపరః॥ ||. 

స్వస్తికః సర్వతోభ దః | పాసాదాః పంచకీర్తి తాః 

చతురశ్రీ కృతేక్షేతే కర్ణస్తూతం | పసాదయేత్॥ 

క ర్ణస్యార్హంతతః కృత్వా గర్భా ర్హాతు బహిర్నయేత్। 

తద|గయోః సూ త్రపాతాత్ స్యాదన్య చతుర శక మ్॥ 

కూటంకురాండ్ ద్వి భాగేన సమసూ (తాద్ విచక్షణః। 

సూకరానన సంస్థాన 0 కుర్వీత సలిలాంతరమ్॥ 

ఏవం సర్వేషు కూకేషు సలిలాంతర మిష్యతే। 

యదాయతం భవేత్ నూత చతురాగ్భ విభాజితే॥ 

గర్పోద్విభాగిక స్తేన భాగికాభి త్తిరుచ్యతే। 

గర్భకర్ణార్థమా దాయ కోళాంతం లాంఛయేత్ పున£॥ 

_అష్టసూ తస్య మధ్యస్యా దేవం . **ఐహిః!, 

ఎవం పద్మతలచ్భందో విధాతవ్యో విచక్షణః Sy 

తాః |దావిడ (పాసొదములలో సాంఢారములు గను నిరంధారముణ 

గను చేయదగిన 5 (పాసాదములకు తలచ్చందములను బెప్పుచున్నా& 

అందు మొదటిది పచ్మతలచ్చందము చతుర।శ వదేశమున కర్ణ స్తూ! 

మునుపట్టి అందులోసగము చేసి గర్భమునుండి వెలుపలకు చేయవలెను, 
ఆ చివరల యందు సూ(త్రముచేత మఖియొక చతుర శమును చేయవలెను, 
కూటము 2 భాగములు సమానసూ తముతో రచించవలెను, జల మార్గమున 

పంది ముట్టివలెరచించవలెను. అన్ని కూటములకు జలనూర్గమటులే చే చయ 
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వలెను. సూతముయొక్క పొడవును 4 భాగములు చేసి గర్భము 2 భాగము 
లును చుట్టూగోడ 1 భాగమును చేయవలెను, గర్భమును కర్ణములో సగ 

మును తీసికొని కోజముయొక్క చివరకు గుర్తుజెయవలెను. మరల 8సూ(త 

ముల యొక్క మధ్యను... గర్భము వెలుపల ... ఇట్లు పద్మ(పాసాదము 

నకు తలచ్చందమును చేయవలెను. ఎత్తు ఒక ఆంతస్తుగల మొదలుకొని 

అన్నటికిని పూర్వము చెప్పుబడియున్న వి, సాంధార పద్ధతి ముందు 

చెప్పబోవు చున్నాము. 

85. మహాపద్మ తలచ్చందము 

చమరాంగణు 61వ అధ్యాయము ; 

న్గో మహాపద్మతలచ్చంద మధునాసం పచక్ష్మ హే; 

పూర్వోం యఃకీర్తి తచ్చందః సంపాతా సూ తయోః కృతాః త్రం 

తేషుసంపాతయత్చూూతం చతుర్దిగ్విదిగంతరే। 

క ర్దార్దందాపయేత్త్మత బాహ్యభాగ వినిరతమ్॥ 40 

ఐంద్యాగ్నేయో్య దిశోర్న ధ్యె లాంఛనంయద్ వ్యవస్థితమ్। 

నెర్భతీయామ్యయోర్మభ్య తస్మాత్తత _పసారయత్॥ 41 

వ్రైరృతీయామ్యయోర్మ థ్యాత్ వాయ్యంబు పదిగంతరే। 

వాయ్యంబు పదికోర్మ ధార దీశసొమదిగంత రే॥ 42 

తృతీయాం..=- ౬... =| కూటస్య జలాంతరమ్ 

కూట యో రుభయోర్మ ధే సూకరావన సన్నిభమ్॥ 43 

మహాపద్మ తలచ్చందః (పోకోజయం రాజపూజితః॥ 

తా॥ మహాపద్మ (పాసాదము యొక్క తలచ్చందమును చెప్పు 

ఉదయన్నాడు. అషప్టసూతములనుపట్టి కర్ణములో సగమును కొలిచి అంతవరకు 

వెలుపలికి నిరమమును చేయవలెను. తూర్పు ఆగ్నేయముల యొక్క 

ము ధ్యనుః గుర్తు పెట్టవలెను. అటులే నైబుతి దకిణుముఅ మధ్యను గుర్తు 

వెట్టవలెను. పడమర వాయవ్యముల నడుమ గుర్తు పెట్టవలెను, ఉత్తరము 

ఈ శాన్యముల మధ్యను గుర్తు పెట్టవలెను. ఇదే (పకారము శేషించిన గుర్తు 

అను గూడ పెట్టవలెను. జలమార్గములన్ని యును వండిముకైలవలె నుండ, 

లను, ఇది మహాపద్మము యొక్క తలచ్చందము. 



80. వర్దనూన తలచ్చందము 

సమరాంగణ 61వ అధ్యాయము : 

కో! ఇవానీల వర్హమానస్య కలచ్చందో౭.ఖిధీయతే॥ 44 
చతురశం రై జేత్సంచ దశథా కః  తమాదితః। 

కూటంద్విభా గికం కుర్యావ్బాగికం సతిలాంతరమ్॥ 43 

పంజరం సార్దభాగం స్యాద్భ్బాగికం సలిలాంతరమ్! | 

చతుర్భాగా భవే చ్చాలా విదద్యాత్ పంజిరే మః॥ 46 

అర్హభాగం (_పవెశస్తు శాలాసత్వ జలాధ్వనః। 

అష్టాంగుల వినిష్పాంంతే బాహ్యతః శుభదర్శనే॥ జీ? 

భాగపాదం (పవేశః స్యాత్ పంజరాంతర్హలాధ్వనః। 

ఆర్హభాగం (_పవెశస్తు కూటస్యాంతర్హ లా ధ్వనః 48 

జఆజలాంతరం తృతీయంచ కర్తవ్యం ఖాగసమ్మితమ్। 

అనంతరం (పకుర్వీత పంజరం సార్హభాగిక మ్॥ 49. 

(ఇచట కొంత (గంధి పాదముగ గన్న నైతిని 

తా॥ వరమా రా శము యొక్క తలచ్చందమును చెప్పుచున్నాడు, చతు! 

రశ (పవేశమును 15 భాగములుచేసి కూటము 2 భాగములు, జలమార్గము, 

1 భాగము, పంజరము 1క్టి భాగము, మరల జలమార్గము 1 భాగము, 

మధ్యశాల 4 భాగములు. శాలయందు జలమార్ధము క భాగము (పవే 

మును 8 అంగుళముల నిర్గమమును, జరమున 'జలమార్గము 1/1 

భాగము (పవేశమును చేయవలెను, మ జలమార్గము 1 భాగము 
ప్రవేశము 1 భాగము చేయవలెను. అటుతర్వాత పంజరము 11 భాగము 

చేయవలెను. 

రీ/. స్వస్తిక తలచ్చందను 

సమరాంగణ 61వ ఆధ్యాయము | 

న్లో స్వస్తికస్య తలచ్చందో యథావదభిధీయతే। 

చతుర[శం సమం క్షే త్రమష్థా వింశతిధా భజేత్॥ 50 
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రురా్యాత్ కూటం చతుర్భాగం ద్విభాగం సలిలాంతరమ్। 

(తిభాగం పంజరం తద్వద్ ద్విభాగం సలిలాంతరమ్॥ 51 

శాలాంషడ్చాగికం కుర్యా జ్ఞలమార్గం ద్విభాగికమ్! 

(తిభాగం పంజరం భూయసశ్చం|దశాలా విభూపషితమ్॥ క్ి 

పునర్టిభాగికం కుర్యాచ్చ తుర్దం సలిలాంతరమ్। 

వివధీత చతుర్భాగం రథకంచ సుశోభనమ్॥ శ్ 

ఏవందిక్షు సమస్తాను నమైర్బాగైః (పకల్సయేత్। 

చతుర్చ్భాగేతత ; కేశే గర్భం కుర్యాది ద్విభాగిక మ్! 54 

స్వస్తికే వర్ణమానేచ భాగిక్యోఖత్తయః స్మృతాః 

స్వస్తికోఒయం తలచ్చందః కథితఒతి మనోహరః। ర్ఫ్ 

తా! స్వస్తికము యొక్క తలచ్చందమును చెప్పుచున్నాడు. చతు 

రశ (పదేశమును 28 భాగములు చేసి కర్ణము 4 భాగములు, జల 

మార్గము 2 భాగములు, పంజరము శి భాగములు మరల జల మార్గము 2 

భాగములు, మధ్యశాల 6 భాగములు శాలవెంబడి జలమార్గము నే భాగ 
న్! 

"జ్ 

ములు దాన్నిపక్క పంజరము 3 భాగములు, సంజరములు చందశాల 
లతో నలంకరింపబడ వలెను. మరల జలమార్శ్షము 2 భాగములు, తదుపరి 

రథము 4 భాగములు, ఇట్లు నలువైపుల సమాన భాగములతో రచించ 

వలెను. విస్తారమును 4 భాగములు చేసి గర్భము 2 భాగములును చుట్టూ 

గోడ 1 భాగమును చేయవలెను. 

కక. సర త్ షన తలచ్ల స్రంటము 

సమరాంగణ 61వ అధ్యాయము : 

న ఇదానిం సర్వతోభ[ద ఠలచ్చందోఒభిధీయతే। 

చతురశ్రీ కృతేక్షేతే గర్భంకుర్యాద్ డ్విభాగికమ్॥ 5్6 

కుర్యాత్ (తిభాగికం | ర్ట కూటం జలమార్గం డ్విభాగిక మ్! 

తి భాగికం తతః కూటం తోయమార్గం ద్విభాగికమ్॥ 57 

ర >< ళ్ శాల ష్షభాగికీ కుర్యాజ్ఞల వర్మద్విభాగిక మ్; 

భూయస్ర్రిభాగికం రూటం ద్విభాగం సలిలాంతరమ్॥ 58 



(తిభాగికీచరధికా భ వేద్దీక్షు చతుర్భుజ చతుర శ్రీ 

కృతం క్షేతం అష్టావింశతిధా భజేత్॥ 59 

కుర్యాత్తి ఇభాగికం కూటం చతుర్హాపవిభాజి జీతే! 

భాగిర్ 'ఖిత్తయః కార్యా స్తథాగర్చో దిభాగికః। 61. 

ఇత్వేష సర్వతోభద స్త స్త లచ్చందో విధీయతే | 

ఏతే, పోళ్తా నిరంథారాః సోంధారాంస్తు (పచక్ష్ము శ లో! 61 

చతురశ్రీ కృతం క్షతం భబేదాదశభిః పః | 

చతుర్భాగో భవేధర్భో భొగిక్యోభిత్తయః స్మ ల్రితాః॥ 62 

ఖాగికాంధారి కా తద్వద్ ద్విభాగా బాహ్యభిత్ర యః। 

ఏవ మేతే తలచ్చందాః పద్మాద్యాః పరికీ ర్తితాః॥ 63 

పీతాన్యుకానేరివ మేతాని, పంచ పాసాదానాం నామభిర్లక ఖేశ్చ 

పంచ |పోకయే తలచ్భందభేదా సైర్యాజ్ఞా జాతః పూజ్యవా మేతిలో కే॥ 61! 

ఇతి సమరాంగణ స్మూత్రధారా పరనామ్ని వాస్తుశా స్త 

పీఠపంచకాధ్యా యోనాామ్రైక షష్టితమ 

ప్రా సర్వతోభ దము యొక్క తలచ్చందమును చెప్పుచున్నాడు, 
ఎర _పదేశమును 4 భోగములు చేసి అందు గర్భము ౨ భోగములు 
౫ గోడ 1 భాగము చేయవలెను, మజేయు (పస్త సరమువైన 28 భాగ 

లు చేసి కర్ణకూటము శీ $ భాగములు, జలమార్షము 2 భాగములు మరల 
థము 3 భాగములు, జలమార్గము 2 భాగములు, మథధ్యశాల 8 భాగ. 

మలు మరల జలమార్గము 2 భాగములు, రథము కి భాగములు, మరల 

జలమార్లము 2 భాగములు, కర్ణకూటము 3 భాగములు, ఇట్టు నలువైపుల 

రచించవలిను. ఐవి నిరంధారములు. సాంధాదములకు విస్తారమును 12 

భాగములు చేసి గర్భము 4 భాగములు, గోడ 1 భాగము, అంధారిక 1 
భాగము, వెలుపలిగోడ 2 భాగములు, ఇట్లు పద్మము మొదలు 5 (పూసా 

దములు రచించవవిెను, ఇట్లు శాస్త్రోం క్ర (పకారము రచించిన నిల్చి లోక 

మున పూజింపబడును, 

$9. విమానజాతి మజికొన్ని (పాసాదములు 
అందు నినూనము 

అపరా, 186 
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స్టో భూమిజచ్చందకాఖారతా స్తలైశ్చ చతుర శకాః। 

రభోపరథ భ(దావై విమానాః సర్వకామదాః॥ 

తా॥ చతుర శములును, రథములు, ఉపరథములు, భ[ దములు, 

అంతస్తులు, కలవి విమానజాతి యగును. 

అపరా 172వ సూ తము- విశ్వకరోవాచ 

న్లో విమానాంశ్చ _పతక్ష్యామి (పాసాదాన్ నిఖిరోత్త మాన్! 

నాగరచ్చంద ఆఖ్యాతో భూమిజః శిఖరోధ్ధమః॥ i 
విమానో గరుడొధ్వజో విజయో గంంధమాదనః। 

హిమూన్ హేమకూటశ్చ క్రైలాసస్త్రి పురోద్భవః॥ 2 
(శియోహం సోహం సపక్ష ఉద్యోతోవ జ సంభవః 

పురాఖ్యః సుందర శ్చైత్యో విశాలోభద సంజ్ఞక $॥ 3g 

మందర; కూర్మ సామౌ్యచ ఐరావతో మాలాధరః। 

మౌరుర్విమానాన్వయజాః (పాసాదాః పంచవింశతి; తే 

నవధాభాజితే క్షేతే ద్విభాగః కర్షవిస్తరః 
పంచభాగం భవెదృ(ద మేకభాగేన నిర్ణతమ్॥ 5 

భాగార్హం కభయేత్పార్శ్వే నిర్గమశ్చార్హ భాగికః; 

చతుర్భాగంచ విసారే ముఖభ[దం విధియతే | 6 

క రేశృ్ళంగం వారిమారె భూమిజానామను[క మైః॥ 
a a టు 

ఘంటా కలశ సంయుకో విమానః పంచభూమికః॥ 7 

తా నాగర పద్దతితో కొలతలను శిఖరములును కల విమాన జాతి 

(పాసాదములను చెప్పుచున్నాడు విమానము గరుడము, ధ్వజము, విజ 

యము, గంధమాదనము, హిమవంతము, హేమకూటము, కైలాసము, 

(తిపురోర్భవమ్ము (శ్రియము, హంసము, హంసపక్షము, ఉఆద్యోతము, వజ 
లు జ ల 

సంభవము, పురాఖ్యము, సుందరము, చెత్యము, విశాలమ్ము భ్యదము, 

మందరమ్ము కూర్మము, సామ్యము, ఐరావతము, మాలాధరము, మేరువు 

అను 25 భెదములు కలవు. ఆందు విమానమునకు విస్తారమును 9 భాగ 

ములు చేసి కర్ణము 2 భాగముల చొవ్ఫునను, భ( దము 5 భాగ ములును 
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భదము యొక్క నీరమము 1 భాగము, _(పక్కలను | ఓ భాగము క్షోభము 
చేయవలెను, నిర్గమము శే శా భాగముండవలెను. విస్తారములో 4వ భాగము 
ముఖభ(దమును రచించవలెను కర్ణమున శృంగమును జల మార్గమును 
కల్పించవలెను. ఘంట, కలశముతో 1 5 అంతస్తులుగా రచించవలెను. దీనిని 

విమాన | పొసాదమందురు. 

90. గరుడు ధ్వజ (పాసాదములు 

ఆపరా, 172వ నూ(తము 

సో _పాగ్గీ వాళ్ళ చతుర్చద్దే గరుడః సర్వకామదః। 
చతుర్హ్వా రైర్వజో నామ సర్వదేవ సుఖావహః f 

తా॥ పెజెప్పిన దానినే నాలుగు భ(దముల యందు _పాగ్గీవములు 
రచించినచో గరుడ (పాసాదమగును, లేక 4 ద్వారములును రచించిరేని 
ధ్వజ (ప్రాసాదమగును. 

91, విజయము, గంధమాదనము 
అపరా. [72వ సూత్రము. 
శ్లో రుదాం శైెర్భాజితే ఛందే భాగాస్యాత్ప క్ష కర్తికా! 

విధేయం పూర్వవచ్చేషం విజయః సర్వకామదః॥। $) 
కర్ణి కాభిశ్చార్హ్వ శృంగం సభ వెధంధమాదనః। 
భక్త ద్వాదశధా ఛందే (పరథధః సార్ధభాగతః॥ 10 

తా॥ విస్తారమును 11 భాగములు చేసి భ(దమునకు రేండువెప్పల 
1.1 భోగము కర్ణికను రచించినట్లయిన విజయ (పాసాదమగును, మజీయు 
విస్తారమును 12 భాగములు చేసి భ్యదమున కిరువెపుల పరథములను 
1కి భాగము చొప్పునను కర్ణికలకు పెన శృేంగములను రచించిన యెడల 
గంధమాదనమగును. 

92, వామువంతము, హేమకూటము, కే కైలాసము, 
(తిపురోద్భవము 

అపరా. 172వ సూ తము 
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ఆఖ్యాతోహిమవాన్ సహమకూటస్తు సమనిరమః 11 
f 

కర్తత్యాగ భవే బేఖా కెలాసః పంచభూమి క్ర 

భదరరైచ కుముదః సభవేత్ అ షో 12 

కూటము. మణియు కర్ణములను లేకుండ చే సి భదములను మాత్రమే 

కల్సించిన యెడల 5 అంతస్తులు కలడి కెలాసమగును, భదముయొక)_ 

కర్ణమునకు ముదమును రచించినచో (తిప్పురొద్చవమగును, 
క్ 

"4 అగ ల ఆల తాకి న్న 
53. (శయుము, హంసమ్ము ఇతి క గుస క్షమ / ఆటు వ్రతము 

ఆపరా, 172వ సూ, 

శో మత్తాలంబో ముఖ? భే (శర ప్రస పర్వ కొనుడోళ 

శిఖ రెవెలతా కార్యా హంసనామాస ఊఉచ్యళ (1 13 

(పాగ్గవాస్తస్య మధ్యచ హంసపక్షస్తు (బహ్మజః 

~~ ఖో శ నక Ar జడం చతుర్హ్వార సమాయుక్త ఉదోరిత ఊట దృవః॥। 14 

తా॥। ముఖభ[ దమున మతాలంబమును, రచించినచో క్రి (పాసాద 

మగును, కిఖిఠము నలతను కల్సి చిన యెడల హంస |పాసాదమగును, 

లేక మధ్యను _ప్రాగ్గీవములను తల్పంచినయెడల హంస 

మగును, నాలుగు ద్వారములు నలు వెపులనుండనట్టు రచించినచో ఉద్యోత 

(పాసాదమగును. 

Pn fen "ep y ర 

94. వ్యజసంభవము=పురాఖ్యము 

అపరా. 172వ నూ, 

యాక్ 

శ్ర సొంధారో మధ్య ఆఖ్యోతో భే చం[దొవలో కనోొ। 

వ జసంభవ అఖ్యాతః కర్తవ్యః సర్వళాంతిదః॥ 13 

11) 



82 భారతీయ మహాశిల్బము 

భక్తే ఛందేచ మన్వంశెః స్తంభకః సార్థభాగతః। 

హిమవత్పూర్వకం శేషం పురాఖ్యః సర్వకామదః॥ 16 

తా॥ సాంధారమును భృ దమున చందావలోకనమును రచించిరేని 

వ|జసంభవ [పాొసాదమగును. విస్తారమును 14 భాగములు చేసి స్తంభక 

ములను 1కి భాగము చొప్పున రచించి మిగిలిన పనులన్నియును హిమ 

వంతమువలె చేసినచో పురాఖ్యమగును. 

95, సుందరము: బైత్యము. విశాలము భదము 

నుందరమ్ము, కూర్మము, సౌమ్యము 

అపరా. 172వ సూ 

శ్లో సుందరః (పాొగ్గివయుక్త నె త్యోవారాట శృంగతః। 

విశాలోహీన (పాగ్గ్రీవః సాంధథారెే భద సంజ్ఞక ః॥ 17 

(దావిడేపక్ష శృంగాణి మందరః సర్వకామదః। 

అతాయుక రస్తు కూర్మాఖ్యః సౌ మ్యామత్తావలంబ కైః Il 18 

తా॥ పెజెప్పిన దానికే (పాగ్గ్రవములను రచించిరేని సుందరమగును 

వరాట పద్ధతితో శృంగములను రచించిన యడల వైత్యమగును (పాగ్గీంవ 

ములు లేకుండ జేసినచో విశాలమగును. సాంధారముగ నిర్మించిన యెడల 
భృ దమగును. పక్షశ్చంగములు (దావిడ పద్ధతితో రచించిరేని మందర 

చుగును భ(దములను రచించిన యడల కూర్మమగును, మత్తావలంబ 

మును రచించిన యెడల సౌమ్యమగును, 

96. ఐరాసతము, మాలాభరము, మేరువు 

అపరా, 172వ సూ 

సో ఐరావతశ్చ (పాగ్గవె శృతుర్వక్షైంరాలాధర:ః। 

సాంధారశ్ళంద ఆఖ్యాతో భదే చం[దావలోకనా॥ 19 

మేరుః (పాసాద ఆఖ్యాతః క ర్రమ్యః సర్వ దేవతే। 

కర్తాశివపురంయాతి కౌచేరం పదమాప్నుయాతీ॥ 20 
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ఇతి సూత సందాన గుణకీ ర్తి |పకాశ పోక్షృ శ్రీ భువన 

దేవాచార్యోకా పరాజితపృచ్చాయాం విమాన (ప్రాసాద 

లఅక్షణాధికారో నామకో స్మపత్యుత్తర శతతమం సూ(తమ్- 

తా॥ పెజెప్పిన దానికి (పాగ్గిివములున్నచో ఐరావతమగును. నలు 

వెపుల ద్వారములున్న యొడల మాలాధరమగును. సాంధారముగ రచించి 

భ్యదమున చం దావలోకనమును రచించినయెడల మేరు [పాసాదమగును. 
ఇది సమస్త దేవతల కుపయోగించును. ఇట్లు రచించినవారు నివలోక 

మున కుబేర పదవి నందుదురు, 

07. రుచకజాతిలోని సాంవారములు 

25 జెదములు 

విశ్వకర్మ్శోవాచ 

థో అత ఉఊర్త ౦ (పవమ్యామి (పాసాదొనాంతు లక్షణమ్! 

భక్యాభందై స్తథాకారై ర్నాగరా భూధరాదయః॥ 1 

భూధరోభ ద క శవ నందీకశో నందివర్టనః। 

పుష్పకోమందర శ్చైవ గరుడో వృషభస్తథా॥ y 

బురావతో రాజహంసః నుభదః పృథీవీజయః 

ఇం[దనీలో మహాపద్మో వైడూర్యః సింహ ఏవచ॥ 3 

(తివిష్టపస్తు విజ్లేయః కైలాసః పుణ్యవర్ధనః 

వర్దమానో గిరెకూటః హంసః సర్వాంగ సుందరః 4 

శ్రీనివాసః | కియానందో మేరుః (పాసాదనాయక | 

పంచవింశతిరా ఖ్యాతా జాతిశు ద్రాశ్చ నాగరాః॥ శ్ 

చతుర్చేదైస్త లోర్ట్వతు (పాసాదాః పంచవింశతిః | 

ఇషు పంచాష్ట్రఘప్తాత పయుక్తావాస్తు వెదిభిః॥ 6 

భూధరే వర్దమానేతు భ(దేం వెచతురంశక మ్! 

ముందరేచ సుభ దేచ (తిభాగో భ(దవిస్త రః 
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తా॥ నాగరపడ్దతితోను అదే కొలతలతోను జేయదగిన 25 ప్రాసము 

లును వాని నామములును చెప్పుచున్నాడు, భూధరము, భదకము, నందీ 

నము, నందివర్ణనము, పుష్పకమ్మా మందరము, గరుడము, వృషభము, 

ఐరావతము, రాజహంసము, సుభ దము, పృథివీజయము, ఇం[ దనీలము, 

మహాపద్మము, వైడూర్యము, సింహము, (తివిష్టపము, కైలాసము, వర్ణ 

మానము, గిరికూటము, హంసము, సర్వాంగసుందరముః శ్రీనివాసము, 

శ్రియానందము, మేరువు, ఆను నామములు కలవి, తలచ్చందములు 
నాలుగు భేదములతోను శుద్ద నాగరపద్దతితోను రచించవలెను, 5.5.8.7 

ఇట్లు భేదము తెలియవలెను. భూధరము. వర్హమానము, ఈ రెండింటిక్రిని 

భ(దము 4వ భాగమును మందరము సుభ్య్రము ఈ రెండింటికిని కి వ 

భాగమును చేయవలెను, 

న్లో 'కేశరీ పూర్వవజ్ఞైయః పంచాండక విభూపితః। 

మత్తా లంబయుతం భదం భూధరోనామనామతః॥ | 

భదశృంగే భ్యదకంచ ద్వితీయేనందిశాలక ః। 

భదేత్య క్తంచ కర్గోర దద్యాత్ స్యాన్నందివర్హనః॥ గ్గ 

తథైవచ యదా శృంగం మత్తాలంబోజ్య్నగ భదకే। 

పుష్పకోనామ విజైయః సర్వకామ ఫల పదః॥ 10 

నవభక్తే తలచ్చందే నండి కాభాగమేవచ | 

భదేకర్ణై ద్విద్వికృ్ళంగం నంద్యాం నృంగేతు నముందరః॥ 1] 

భే శృంగం తృతీయంచ గరుడో విషుమందిరమ్! 

భె కర్పయదా శృంగం మత్తాలంబే వృషస్తధా॥ 11 

తథైవ భదెచేశ్చంగం గుభవఐరావతోమతః। 

చతుర భట శృంగేతు Ee హ్య్మూక్షో రాజహంసక 81 10 

న్ గ SY (| నుత కై. ఆ జీ af | 

ణా! పూర్వము రేశరి పద్ధతితో జెప్పినట్టున్సు 5 అండకములును 

భ[ఛము మత్తాలంబముగను రచించిరేని భూధరమగును, భ్యదమున 

శృంగమును కల్పించినచో భృదకమగును ఖభదమున 2 శృంగములున్నచో 

నందిశాలకమగును, భ!దమున  శృంగములులేకుండ కరములపె 
a ల ౯ మ 

శృంగముల రచించిన యెడల నందివర్ద్షనమగును, ముందలిభ దమున 
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శృంగమును మిగిలినది మత్తాలంబమును చేసిరేని పష్పకమగును, విస్తార 

మును 9 భాగములు చేసి నందిక 1 భాగము, భదమునను కర్ణమునను 

2.2 శృంగములును నందికయందు ఒక్క శృంగమును రచించిన యెడల 

మందరమగును, మరియు భృదమున 3 శృంగములు కల్పించిరేని గరుడ 

మగును. భ(దమునను, కర్ణమునను శృంగములును మతాలంబమును 

రచించిరేని వృషభమగును. భ్రదమున శృంగము మ్మాతమె రచించిన 

యెడల ఐరావతమగును, భృదమున 4 శృంగములను రచించిరేని రాజ 

హంసకమగును, 

శ్లో విభక్త మేకాదశభి రృందికాయాం ద్విశ్చంగకమ్। 
నందనశ్చతథాక ర్ల శ్రీవత్సస్తుతదూార్హ షతః॥ 14 

నండికాయాం తతః శృంగం ద్వితీయ తిలకం భవేత్। 

మత్తాలంబ స్త్రి భ(దేసు సుభ దోనామనామతః॥ 15 

పృథ్వీజయోభ(ద శృంగే ఇం|దనీలో ద్వితీయకే। 

తృతీయకే మహాపద్మో వెడూర్యశ్చ చతుర్దకే॥ 16 

త్యకంభ[దే నంది శృంగం సిం హోవైసర్వకామదః। 

తస్యభ[దేయదా శృంగం తదానామ (తివిష్టపః॥ 17 

సాాత్మర్లెచ యదాశ్ళంగం భవేత్సంచాండ కంతథా। 

కెలాసోనామ విజయ ఈశ్వరస్య సదా(పియః॥ 18 

తయోదశ విభక్తెచ ద్విభాగః కర్షవిస్త రః। 

సార్హభాగః _పతిరధి, భాగతన్చైవనందిళా॥ 19 

చతుర్భాగం భవేద్భ(దం ముఖభ(ద విభూపి తమ్ 

చత్వారోమందారాః కరి కేశరీ చతదూర్హ్వ్వతః॥। 40 

పంచాండకం ( పతిరథే నంద్యాంచ తిలకం తథా। 

(తిమత్తాలంబ (పభదం వర్టమానః స ఉచ్యతే! 21 

త॥ విస్తారమును ]1 భాగములుచేసి నందికయందు 2 శృంగము 

లును, కరమున నందనమువలెను ఆపైన శ్రీవత్సృమువలెను రెండవ నందిక 

యందు శృంగమును తిలకమును. భ|దములు మూడింటి యందును 
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మున 3 శృంగముల చొప్పున రచించిన యెడల సర్వాంగసుందరమగును. 

ఇభ దమున 4 శృంగములను కల్పించినయెడల శ్రీనివాసమగును., భద 

ములు లేకుండ నండికములయందు శృంగములను రచించినచో (శ్రియా 

నందమగును, భ|డమున 4 శృంగములును కర్ణములయందును శృంగము 

అను రచిందినరయెడల మేరు (పాసాదమగును, ఇవి యన్నియును సాంధార 

ములు. నిరంధారములుగా రచించునప్పుడు 10 హస్తములకు తక్కువ 

విస్తారమును చేయవచ్చునుగాని సాంధారములకు పనికిరాదు. 

న్లో తలచ్చంద విభక్తాశ్చ గర్భభిత్తి (బమంతికాః | 

భమణ్ [కమయోగేన సాంధారాః శిఖ రైర్యుతా£॥ 

అని పూర్వము చెప్పబడి యున్నది. 

98. (పశ స్తలతినజాతి 25 భేదములు 
అందు సురతరు |పాసాదము 

విశ్వకర్మోవాచ : 

అపరాజిత 166వ సూ[తము 

శో అథాతః సం ప్రవక్ష్యామి [పాసాదానాంతు లక్షణం! 

నామపాద |సమాఖంచ సంస్థానోన్య్మాన లక్షణమ్! 2 

సురతరుః [శియానందః సురానందస్తతీయక ః। 

నందాఖ్యో నందనక్షైవ హ్యమృతొర్భవ ఏవచ॥ ఫి 

పృథ్వజయశ్చ వెడూర్యో ముకుటో జ్వల ఏవచ! 

లక్ష్మీభూషణ నామాచ తథా సర్వాంగ భూషణ; 4 

భువనమండన శ్చెవ శ్రీరథః పుణ్యవర్హనః। 

మందర్ హిమవాంచ్షైవ రాజహంసో మన్నుప్రభః॥ క్ 

రవల్లభ సైెంలోక్యః సిద్దారశ్చ రతి పభః। 

మహాకాంత: పద్మరాగో మెరుశ్చ(తిదశాలయః॥ 6 

పంచవింశతి రిత్యుకా మహాప్రాసాద న నాయకాః। . 

వక్ష్యామి లక్షణం తేషాం _పసా స్తారచ్చంద నిర్ణయమ్॥ 7 
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చతురశ్రీ కృతేక్షే! తే (తయోదశ విభాజితే। 

(తిభాగోభ్మద విస్తారః కర్ణమానం దిర్రభాగిక మ్! | 

భదార్భంచ (పతిరథో యుగ్మాకారావుభౌచతొ : 

షడంశః పదనిమ్మాసః సర్వేణాంచ సుఖావహః॥ ( 

ఉదకాంతర సంయుక్తు ఘంటాకలశ భూషితమ్; 

చతుర్వింశతి వల్తీక మేకాండక విభూషితమ్! iN 

(ప్రాసాదం సురతర్వ్యాఖ్య మమం యః కారయేన్నరః। 

ఇచ్చితం అభతేరాజ్యం భుకా కాబ్ గోగాంశ్చ స్వుర్పంతిః॥ 1 

తా॥ (పశస్తమైన లతినజాతి మహా పాసా పాదములు 26 సురతకుశ్చ 

డయ వానందము, సురానందము, నందము, నందనము, అమృతో ద్భవము, 

పన ఫి వీ జయము, వైడూర్యము, మకుటోజ్జ్వలము లక్షీ భూషణము సర్వాంగ 

షణము, ధుపనమండనము, శ్రీరథము, పుణ్యవర్థన నము, మందరము, 

హిమవంతము, రాజహంసము, మను పభము, సురవల్లభము, త్రంలోక్యము 

సిద్ధార్థము, రత్మిపభము, మహాకాంతము, పద్మరాగము మెరువు, అనునవి 

వీనియొక్క విస్తారము యెత్తు మొదలైన లక్షణములను చెప్పుచున్నాడు, 

చతుర్మశ (ప్రదేశమును 13 భాగములుచేసి మధ్యభ దము శి భాగములు, 

కర్ణములు 2 భాగముల చొప్పునను (పతిరథము 1% భాగము చొప్పున 

జంటలుగను* భదము మొదలైన వాని నిరమము విస్తారములో 6వ 

వంతున్సు చేయవలెను జలమార్గములును, ఘంట్క కలశము, 24 లకీ 

లును, (పధాన శిఖరమును రచించిరేని సురతరువు అను పాసాదమగును, 

మొ త్రము 25 అండకములు దీనిని రచించిన వారికి కోరిక ఏడేరి రాజ్య 

సుఖములనుభవించి యిం దపదవి నందుదురు, 

99. (నియానంద (పాసాదము 

అపరా, 16వ సూ, 

శో భదం కర్ణే భవేద్భాగం సపాదః (పరథస్తథా। 

. వల్లభః సర్వదేవానాం శ్రియానందః శుభంక రః॥। 1 
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తా! పైజెప్పిన దానినే కర్షమున భృదము 1 భాగమును, పతి రథ 

ములు 13 భాగము చాప్పునను చేసి మిగిలిన పనులన్నియును పూర్వము 

వలెనే రచించిదేని (శియానందమగును, 

100. సురానంద పాసా 

ఆపరా 146వ సూ తము 

శ్లో! కర్ణే శృంగం విధాతవ్యం రథికాభ్యద కోభితా । 
సురతరుస్త చ్చిఖరం సురానందః సఉచ్యతే॥ 13 

తా॥ పెజెప్పిన దానికే కర్ణమున శృంగమును రధికయందు కూడ 

భదమును రచించి శిఖరము సురతరువు వలెనే చేసినయెడల నురానంద 

మగును. మొత్తము 29 అండకములగును. 

101. నందాఖ్య- నందన (పొ పాప్రావములు 

అపరా, 166వ సూ తము 

క్లో 'భందేతు నిఖవం దేయం ఘంటబాక లశ భూషితమ్! 

సర్యతోభ(ద కాకారో నందాఖ్యోఒపసౌభవే త్తదా॥ lt 

త్నదూపే త్మృతమాణేచ భృదపక్షతు కర్ణి కా। 

భృ దేకర్ష ద్విశనృంగంచ నందనః సర్వ కామదః॥ కప్ 

తా॥ -పెజెప్పెన దానినే భ దమున నిఖరమును, ఘంట్క కలశము 

తోను, సర్వతోభ్యదమువలె రచించిరేని నందా ఖరమగును. మతియు న 

ఖరము కొలత ప్రకారమే అన్నియును, చేయుచు ఖభదము: యొక్క రెం చెందు 

(ప్రక్క అ కర్ణిక లను కల్పించి భదమున. 2 శృంగములును, కర్ణమున 2 

భృంగములును రచించినచో నందమగును. 41 సృంగములగును 

102. అమృకోద్భవ ,_పాసాదము 

ఆపరా. 166వ సూ. 

కో! అఆష్టథా భి భాజి తేచెవ సమకే తే విచక్షమైః | 

ద్విభాగః కర్త ఇతుగక్తః కరికాచా ర్రభాగతః॥ 16 
క్ 

12) 
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తత్సమాచ' వ్వితీయాచ నిర్ణమెవిస్త రేతథా। 

ద్విభాగం ముఖభ దంచ అర్హభాగేన నిరమః॥ 17 

క్షర్డే శృంగం విధాతవ్యం సఘంటం _త్యంశకోన్నతమ్। 

- తదూర్ద్వేతిలకంచైవ. ద్విభాగశ్చ తధోదయః॥ 18 

కర్ణశ్చంగో భయపక్షే కర్హ్వ్యాం శృంగం సయోదయమ్। 

ద్విభాగమున్న తం కుర్యా చ్చ ఎంగంచ (పతికర్లకే॥ 19 

భాగోన్న తాచరధికా తద్విస్తారో ద్విభాగికః। 

షడ్భాగామూల రేఖాచ (తిభాగాచోరు మంజరీ॥ + + 

ద్వితీయాచవ్విభాగాన్యా దేకభాగా తృతీయకా। 

ద్వాదశైవోరు మంజర్యః శృంగాణాం వింశతి స్రథా॥ లి 

చతుస్తిలక సంయుక్తం | తబుస్రింశత్తధాండ కాః। 

అమృతోద్భవ నామాసౌ వందితస్ర్రిద శై కపి॥ 2) 

తా॥ చతుర శ (పదేశమును 8 భాగములుబేసి కర్ణము 2 భాగములు 

క్రర్లిక 1 భాగము, మరల కర్ణిక + 1 భాగమును, భృదము 2 భాగములు, 

నిరేమము ౩ స భాగము కర్ణమున 'శృంగమును చేయవలెను. ఘంటతో గూడ 

యేత్తు లి భాగములుండవలెను. ఆపెన తిలక మును 2 భాగములు ఎత్తున 

రచించవలెను, కర్ణశృంగమున కిరువెపుల _కర్ణికలయందు సమానమైన 
యెత్తులో శృంగము లుండవలెను. అన్ని కర్షికలకును శృంగము యెత్తు 1 

భాగములు చేయవలెను. రథిక 1 భాగము యెత్తును, విస్తారము 2 భాగ 

ములును (పథాన మంజరి విస్తారము 6 భాగములును, ఉరోమంజరి 
విస్తారము కిభాగములును, రెండవ ఉరోమంజరి విసారము 2భాగములును, 
మూడవ ఉరోమంజరివిస్తారము 1 భాగమును, ఇట్లు నలువైపుల 12 ఉరో 

మంజరులగును. మొదటి కర్షకూటముల యొక్క వరుస 12 ను, రెండవ 

వరుస శన్కు 3వ వరుస శను కలసి మొత్తము 20 ఆండకములు. (ప్రధానే 
శిఖరముతోకూడ 33 అ-డకములును నాలుగు భ్రదములును కలది 

అమృతోదృవమగును, 

103. పృథివిజయ (పాసాదము 

అపరా. 166వ సు 
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శ్లో దశధా భాజితేక్షేతే ద్విభాగః కర్ణవి స్తరః। 

ఆర్హభాగా కర్పికాచ సపాదాచ ద్వితియకా॥ 2కి 

ఆర్హభాగా తృతీయాచ భదంస్యాత్పార్హ భాగిక మే; 

కర్చే శృంగ ద్వయం కుర్యాత్ షడ్చాగా మూలమంజరీ॥ + 2 

కర్త శ్చంగే సంగతావ సార్హద్వ్యంశో రు మంజరీ! 

ద్విభాగాచ ద్వితీయోస్యాత్ (పత్యం గంచతదూర్హ్వ్యతః। 1. VI 

ఏకభాగాం మంజరికాం రథికోపరిదాపయెత్ 

పునర గెచార్దభాగాం చతుర్ధిమురు మంజరీమ్॥ 26 

చతుర్వింశతి శృంగాలి చోరః శృంగాణ షోడశ 

లఘుకర్ణ్యాంచ తిలకం (పత్యంగేతు తదోకష్టచ॥ 27 

పృథ్వజయస్త థెకోన పంచాశచ్చాండకై రృృవేత్। 

ఏకచ్చతంధ రారాజ్యం భవేజన్మని జన్మ ని॥ 28 

తా॥ విస్తారమును 10 భాగములుచేసి కర్ణము 2 భాగములు, కర్ణిక 
శి భాగము. రెండవది 1 1/4 భాగము, మూడవది శే భాగము, ఖభృదము 

1} భాగము చేయవలెను. కర్ణమున 2 శృంగములును, మూలమంజరి 

విసారము 6 భాగములును, కర్తశ్ళంగమును ఆనుకొని 21 భాగముల విస్తా 

రము ఉరోమంజరియును, రెండవ ఉరోమంజరి విస్తారము న్ భాగము 

లును, దానిపైన _పత్యుంగమును, దానిపైన మూడవ మంజరి 1భాగ 

మును ధధికపైన రచించవలెను, దానిపైన 1/2 భాగము విస్తారముతో 

నాలవ ఉరోమంజ జరిని రచించవలను ఇట్టు సృృంగములు 24 ను, ఉరః 

శః ంగములు 16ను, లఘుకర్ణి కణ యందు తిలకములును, భ|దముల 

యందు శృంగములు 8 యును (పథాన నిఖిరముతో మొత్తము 49 ఆండక 

ములు కలది పృథివీ జయమగును. దీనిని రచించినవారు వికచ్చ్మతాధి 

పత్యమును (పతిజన్మమున జేయుదురు, 

104. వైడూర్య (పాసాదము 

ఆపరా, 166వ సూత్రము. 
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శో॥ క్షేతీ ద్వాదశధాభక్త ద్విభాగః కర్ణ విస్తరణ. 

కర్ణికాచార్డ భాగాస్యాత్ సార్హః (పతిరథ్ భవేత్॥ 2 

అర్హభాగాపునః కర్ణి తత్స మాభ, ధే కర్ణికా! 

నిష్కాసోవిస్తరసమః కర్షికాాపరథే తథా॥ 3) 

ద్విభాగోభ ద విస్తారో సర్షమశ్ష్రైకళ భాగికః | 

భాగోత్సేధా చరధథికా భాగాస్యాచ్చోరు మంజరి॥ 3 

దితీయకాతద్ధిగుఖణా (తిభాగాతు తృతీయకా। 

చతుర్దీచ చతుర్భాగా తృతీయావత్ |పత్యంగకమ్॥ Sy) 

ఉరుమంజర్వర్దభాగా (పదాప్యారధి కోర్ట్షతః। 

రథకర్హ్వ్యాం ఫవెచ్చృంగం (పత్యంగేచ స్వ్వకర్లకమ్॥ 

కర్ణ స్రుతిరథేచైవ ద్విద్విశ్చంగం (పదాపయేతీ॥ శ్రి 

చత్వారింశచ్చ శృంగాణ్యు రుమంజర్యశ్చ వింశతిః। 

(పత్యంగేచా చాష్ట మంజర్యః? శేషంచతిలకాన్వితమ్॥ 34 

ఖ్యాతో వైడూర్య ఏకోన సప్తత్యండక తో భవేత్। 

క రాచావరకైః సార్ణం వివలోకే మహీయతే॥ క్రీ 

తా॥ చతుర్మశ _పదెశమును 12 భాగములు చేసి కర్ణము 2 భా 
ములు, కర్ణిక 1/2 భాగము, (పతిరధము 11/2 భాగము, మరల క ర్రిక 

1/2 భాగము, దానితో సమానముగా భ[దము _పక్కనుండెడి కర్ణిక 111 

భాగము, వానియొక్క నిరమము విస్తారముతో సమానముగా నుండవలెను 

(పరథము నకు గూడ ఆంతే, భ్యదముయొక్క విస్తారము 2 భాగములు, 

నిరమము 1 భాగము, రథిక యెత్తు 1 భాగము, ఉరోమంజరి విస్తారము 
1 "భాగము, రెండవ ఉరో మంజరి విస్తారము 2 భాగములు మూడవ 

ఉరోమంజరి విస్తారము 8 భాగములు, నాలుగవ ఉరోమంజరి విస్తారము 

4 భాగములు, మూడవ ఉరోమంజరివలె భ(ద్రమును ఉరోమంజరి 1)! 
భాగమును రథిక' పెన రచించవలెను. రథకర్ణికయందు 1శ్ళంగమును. భి 

మున రెండు కర్ణములును కర్ణమున 2 శృంగములును, _పతిరథమున 0 

శృంగములును, ఇట్లు ఒక్కొక్క 'మూల 10 చొప్పున 40 శృంగములును 

ఉరోమంజరుల శృంగములు మొత్తము 20 యును, భ్య్రదముల యంది 

శృంగములు 8 యును, పథాన శిఖరముతో గూడ 69 శృంగములగును 

ఇట్లు వైడూర్య (పాసావమును రచించినవారు శివలోకమున నుందురు, 
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105. ముకుటోజ (ల (పాసాదము 

ఆపరా, 166వ సూ, 

శో, క్షేతే విభక్తే మన్వంశ్లె ర్ల్విభాగః కర్షవిస్త రః। 

ఆర్హభాగా కర్ణి కాచ సార్హః (పతిరథో ఖభవేత్॥ 36 

పునః క ర్రీచార్హభా గా నందికావైక భాగికా। 
అర్దాకర్షీ విధాతవ్యా ద్విభాగోభద విస్తరః॥। స్స్ 

కర్తే ద్విశ్చంగం త్రిలశే ద్వేద్వేనంద్యాం (పతిరథే। 

షట్ తిడ్విసార్డెకార్డ మురః శృంగాణ కల్పయతి॥ 3 

మోడశపత్యంగ యుక్తం శేషంవైకూటకం తథా॥॥ 

ముకుటోజ్ఞ ల అఖా్యతః క్ర ర్రవ్యః సర్వదైవతే. 39 

తా॥ చతుర శ (పదేశమును 14 భాగములుచేసి. కర్ణము 2 భాగ 

ములు, కర్ణక 1/2 భాగము, (పతిరథము 1 1/2 భాగము, మరల కర్ణిక 

1]2 భాగము, నండిక 1 భాగము, కర్ణిక 1/2 భాగము, భ దము విస్తారము 

2 భాగములు, కర్గ్ణమున శృంగములు 2 న్కు తిలకమున 2న్ము "నందిక 

యందు 2ను, 'పతిరథమున 2 ను, చెయవలెను ఉరః శృంగములు 

6-3-2-1 13-13 భాగములు చేయవలె (ప్రత్యంగములు 16ను 

మిగిలిన వికూటములును చేయవలెను, దినిని 'ముకుటోజ్ల్యల మందురు. 

దీనికి మొత్తము 73 శృంగములగు చున్నవి. సమరాంగణ 6వ అధ్యాయ 

మున చెప్పబడిన (ప్రకారము 81 ఉండవలెను 

106. లకీ హై. (వానా దము 

ఆపరా, 166వ సూ - 

శ్ చతుర్వింగతిభిర్హకే ద్విఖాగాః కర్ణకానుగాః | 

తిసంభఘాటామధ్య కక శేషాభాగేన కల్పితాః॥ . 40 

ద్విభాగం పృ్పృధుభ్శదంస్యా దర్దేద్వేద్వేచ ర ర్టికే। 

 ద్య్యూంకోదయాచరధికా న సౌర్హద్వ్యం శాతుక ర్హికా॥ 41 

ద్వాతీయాతు (తిభాగాస్యా దర్హయుక్తా తృతియకా। 

తత్తుల్యాతు చతుర్తూకర్వే తిలకం త్వేక భాగిక ము! 42 

పంచమీచ చతు గా ద్విభాగం తిలకం తథా। 

మపి చతురీ వివేయా ప్రత్యంగం తిలకోపడి॥ . 43 
యు (ou (a 

. 
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చకుర్జి పంచమీ షప్పీ (తిసంఘాటం తదుచ్యతే। 

స్యాత్స క్రేరథికామధ్యే సంఘాటస్త (త్సమాఖుశ $॥ 14 

పోషయేన్మధ్య కర్భారం శోషయేత్పక్ష శద్దికామ్: 

త తృత్యంగే మధ్యకర్లీ క్రీం లఘుస్టావామ దకిణేః ట్ 

ఏకద్వితిచతుః షట్ అష్షస్యాదావుభో వ చః 

ఉరుమంజరీ త్యాగాని ట్వి రష్మి హ్లొంసాాన్యూల మంజరీ? గగ. 

(తి భాగము[చ్చితం శృంగీం 'భాగాస్యాత్పద్మ షతికా 

(దావిడే వరాటకూటం తిసంఘాటే (పకల్బయెత్॥ 41 

కర్ణే పతిరథేచైవ (తితిశ్ళంగం సమున్నతమ్ | 

షట్ కింక చ్చ ౩0 గౌణి కర్ణ్యాం చతుః షష్టి స్ప భెవచ॥ శ్ర 

అష్టా వింశతుగ రః శృంగం, (పత్యంగాని చద్వా|తింశత్। 

శృంగా లి సర్వాణ్ శతం సప్త్రపంచాశదుత్తరమ్॥ 49 

లఅక్ష్మీభూషణ నామాసౌ సర్వదేవ హితావహః | 

కరృళారు స్యా ప్రాపయేత్తద్ యత్స్టానం దేవదుర్లభమ్॥ ' ‘0 

తా॥ విస్తారమును 24 భాగములు చేసి కర్ణము 2 భాగములు మధ్య 

నుండి 8 కర్ణములు ఒక్కకే 6 భాగములతోను ఆ మూటిలో. మధ్య 

కర్ణము 2 భాగములు లావుగను, దానికిరు వైపుల 1,1 భాగముతో ఒక్కొక్క 

కర్ణమును ఆనగా మధ్య కర్ణము స్టాలముగను దానికిరువైెపుల కృశము 

గాను రచించవలెను, ఆ మధ్యనున్న 4 భాగములలో 2 భాగముల చొప్పన 
1,1 రథమును ఇట్లు రెండు వైపుల రచించవలెను. రథికయెత్తు 2 భాగ 

ములు, కర్ణిక 2 1/2 భాగములు, రెండవ కర్ణిక 8 భాగములు: మూడవ 

కర్ణిక 3 h భాగములు నాల్గవ కర్ణిక 3 Ht భాగములు ఐదవ కర్ణిక 4 

భాగములు, ఆ జవ కర్ణిక శ భాగములు చేయవలెను, మజేయు 

నాలవ కర్ణిక యందు తిలకము 1 భాగమును, అయిదవ కర్ణికయందు. 
తిలకము 2 భాగములు ఆజవ కర్టిక యందు తిలకమును ఆ తిలకముపె 

(పత్యంగమును రచించవలెను, మొదటి ఉరోమంజరి 1 భాగమును రెండ 
వది 2 భాగములును, మూడవది 38 భాగములును, నాల్లవది 4 భాగము 

లును అయిదవది ఈ భాగములును, ఆజవది 7 భాగములును, విడవది 8 

భాగములును విస్తారమును చేయవలెను. పధాన మంజరియొక్కు విస్తా 

రము 16 భాగములు చేయవలెను, శృంగము యెత్తు 8 భాగములు, సద్య 



7వ భాగము 05 

పతక 1 భాగము (దావిడ పద్ధతితోను, కూటములు వరాట పడ్డతిగన్సు 
(ఊఆసంఘాటము నందు గూడ వరాట పద్ధతితో నె రచించవలెను. కర్ణము 

నను _ప్రతిరథమునను 3,8 శృంగములును, ఇట్లు 36 శృంగములును, 
క ల్రైకలయందు ఓ శృంగములున్ము ఉరఃశ్చంగములు 28 యును, (పత్యం 

గములు 32 ను, అల్సి యును కలసి (పథాన శృంగముతో సహ 157 శృంగ 

ములగును. దీ5ని లక్ష్మిభూషణ [పాసాదమందురు. దీనిని రచించిన వారికి 
దేవతలకుకూడ పొంద శక్యముగాని పుణ్యలోక స్థానము లభించును, 

(ఇందు (పత్యంగములలో పెద్దవానికి 2 కలశములును చిన్నవానికి 

1 కలశము చొప్పునను అయితే 82 అగును. ఆప్పుడు మొత్తము 161 ఆయి 

నవి. ఉరః శృంగములలో చిన్నదానికి కలశము లేకున్నచో పెలెక్క సరి 

(అనుబంధము 31, 32 పటములు చూడడు 

107. సర్వాంగ భూషణ (పాసాదము 
అపరా, 166వ సూ. 

జో అషహావింశతి భ కేచ ద్విభాగః కర్షవిస్తరః | 
ఠా ళు య | ల అం 

తత్సమశ్చ (పతిరథ నిరమ_శ్చెక భాగికః ॥ _ 51 

రథశ్చాను గతక్చెవ ద్విభాగం విస్తరేపృథక్ 

సార్దభా గానందికాచ తత్సమా (పతినందికా॥ 52 

ఆరమరం విధాతవ్యా శత సః కరికా బుధః । 
| ల a క్ రుం 

ద్విభాగోభ్నద విస్తారో నిర్ణమశ్చార్త భాగికః॥ 5కి 

రధికాంశోన్నతా సార్దం కర్తిశ ంగం సమున్నతమ్। 

ద్విభాగం ద్వితీయంవైవ సార్ధద్వ్యంశం తృతీయక మ్॥ కశ 

త్యంకోన్నతం చతుర్హంచ చతురంశెస్తు పంచమము! 

షష్టంచ తత్సమంజైేయ మూర్త శృంగంతుద్వరంశ క మ్! ర్ర్ 

ఆన్యాని సర్వశృంగాణ వేదాంశాని సము(చ్చితౌ। 

తిభాగాచోచ్చితా శ్చంగే భాగా స్వాత్వ ద్మ పతికా॥ 56 
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|తిశ్ళంగము చ్చితం కర్ణ ద్వ్యగంశం (పతిర॥ ఘే తధా! 

రథే కర్ణి సమంతాచ్చ (పరథేచ త తథానుగాః॥ 57 

షట్సంచా శత్మర్ల శృంగ మష్ట షష్టిరలాండకాః; 

_ ఊరః శృంగాకఏ బ్యా తింశత్ (పత్యంగాని తతోజష్ట భి$॥ 58 

రేఖావింశతి భాగాశ్చ శృంగగర్భేచ మంజరీ! 

పంచషపు పృ్యుత్త తరశత మండకానాం (పశస్యతే॥ న్9 
అ 

సర్వా 0౦గ భూషణశ్చైవ (పొసాదః సురవల్హభః। 

సురే రేః సహ క్రీడయం తేయావదాహృత సంప్ప్లవమ్॥ 60 

త్రా॥ విస్తారమును 28 భాగములు చేసి కర్ణము 2 భాగములు, (పతి, 

రథము 2 భాగములు, నిరమము 1 భాగము, అనుసరించిన రథములు 2 

భాగములు, నందిక 1క్టీ భాగము, (పతినందిక 1శి భాగము, కర్ణికలు 11 
భాగము చొప్పున నాలుగు రచించవలెను, భ(దము 2 భాగములు, నిగ్గ 

మము 1/2 భాగము, రిక యెత్తు 1 భాగము, కర్ణిక శృంగము 1 1/2 

భాగము, రెండవ కర్ణిక 2 భాగములు, మూడవ కర్ణిక 2కే భాగములు, 

నాలుగవ కర్ణ లి భాగములు, ఆయిచవ కర్ణిక 4 భాగములు, జఆజువ 

కర్షిక 4 భాగములు, పైశృంగము 2 భాగములు, ఇతర శృంగములు 

అన్నియును 4 భాగములు శృంగము యెత్తు 8 భాగములును పైన పద్మ 

ప(తిక! భాగమును చేయవలెను. కర్ణమున 3 శృంగములు, (పతిరథ మున 

2 శృంగములు రథమునను కర్ణమునను (పతిరథమునను కలసి 5 కకర్ణ 

శృంగములును, దలఆండకములు 68 యును, ఉరః శృంగములు 82ను, 

పత్యంగములు 8 యును, చేయవలెను. (పథాన శృంగము విస్తారము 

20 భాగములును, శృంగము యొక్క నడుమ మంజరియును అండ॥క 

ములు మొత్తము 165, ఇట్లు రచించిలేని సర్వాంగభూషణ మగును, 

దీనివలన దివ్యలోక సుఖములనుభవింతురు. 
(అనుబంధము 38, 34 పటములు చూడుడు) 

108. భువనమండలము 

అపరా 166వ సూ, 
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112. హనునంతము 

ఆసరా, 166వ సూ([తము. eg 

సో విమానచ్చందం నంచాఖ్యే 4 శిఖరేచోరు మంజరీ! 

స్త్రిద హిమవాంశ్చతథానామ వ వశీదిత నెరపి॥ 65 

113. రాజహంసము 

అపరా. 16వ సూ. 

శ్లో తదూపేతు ద్వితీయాచ (తిభూమాచోరు మంజరీ 
రాజహంస స్రవానామ సిద్దకిన్నర సేవితః॥ 66 

తా హమవంతము నండింకొక ఉరోమంజరిని కల్పించి ఏ ఆంత 

స్తులతో రచించిన యడల రాజహంసమగును. 

114. మన్మ్నుపభము 
ఆపరా. 164వ సూ 

నో అమృతే కర్ణశ్చంగంచ కర్తవ్యంతున వాండక మ్! 

నున్నుపభస్తదానామ |పాసాదో దేవతాలయః॥ 67 

తాక పూర్వము. చెప్పిన అమృతోదృవమునందు క ర్పశ్చంగములు 9 

అండకములతో రచించిరేని మను[పభ నామము కల్లును, 

115. సురవల్లభము 

అపరా. 166వ సూూతము 

గ్లో పృథఢ్వుజయే సర్వశృృంగం కర్తవ్యంచ నవాంతక మ్; 

సురవల్లభ నామాసా విచ్చాభుక్తి ఫల్మపదః॥ 68 

తా॥ పృథ్విజయము నందు అన్న శృంగములును 9 అండకవరుల 

చొప్పున రచించిరేని సురవల్లభమగునుః* 
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120. పద్మ రాగము 

అపరా, 166వ సూ, 

న్లో నవాండకంచ క ర్రవ్యం శృంగం భువనమండనే। 

పద్మరాగస్తదానామ కర్తవ్య? పద్మయోనయ॥ గ] 

తా॥ భువనమండన [పాసాదము నందలి శృంగము 9 అండకము 

లతో రచించినయెడల పద్మరాగమగును. ఇచి (బహ్మకు ముఖ్యమైనది, 

121. సహసాండక మేరువు - 
అపరా. 166వ సూ. 

క్లో కేతకీ స్వర్ణలత స్తాదృశీచోరు మంజరీ । 

విమానే నవశ్చంగాణి శిఖరేచోరు మంజరీ! 7 

(పత్యంగాని విమానేచ మూలదరేఖాచ శృంగతః। 

లతాః పంచైకాదశాంశా మేరుర్తశ నతాండక కః 15 

ఇతి సూత సంతానగుణ కీర్తి _పకాశ (పోక్క శ్రీ భువన దేవాచారో 

కాపరాజిత పృచ్చాయాం సురతఠ్వాది (పాసాద లకణాధికారో నామషట్ 

తర శతతమ సూ తమ్, 
అలానే 

తా మొగలి పువ్వులవలె బంగారుదలములతో ఉరోమంజరియును, 

విమానమున 9 శృంగములును, శిఖరమున ఉరోమంజరియును, విమాన 

మున (పత్యంగములును, శృంగముల పెభాగమునుండి (పథాన 496 

మును, లతలు, 5-11 భాగములును, 1000 అండకములును, కలగి 

సహ్మసాండక మేరువగును, 

122. మ్మిశజాతి మణి కొన్ని (పాసాదములు 
అందు సాగరతిలకము 

అపరా. 116వ నూ. 

అగి లో 
అల్లు 

శ్లో నాగరచ్చందకాఖ్యాతా స్తిలక్టై ;స్యురనెక థా। 
న Amn క ణి ° మిశకామి[శజె తాళ్ళ కర్ణ వాళస్తిల కాంకితాః॥ dg 
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తా! నాగర పద్ధతిలో కొలతలు పనులు చేయబడినవి, తిలక ములను 

పేరుతో కొన్ని (పాసాదములు కలవు, 

విశ్యకర్మోవాచ.- 

అపరా, 169వ సూ, 

కో అధాతః సంపవక్ష్యామి (పాపాదానాంతు లక్షణం। 

విభ క్రిచ్చంద తిలకై స్తిలకా, సాగరాడికాః॥ 1 

క్షీరార్ణవ సముత్పన్నొ నామ్నాతిలక సాగరఃణ 
గౌరి రుదాఖ్యు తిలకో శ్రీహరి పియ పూర్వుకౌ॥ 2 

లక్షీ భూతిలకౌచైవ రంభెం[ద తిలకొతథా ! 

మందరోహిమరాం శ్చైవ కైలాస తిలక సథా॥ 3 

పృథివ్యాది స్ర్రిభువన ఇం|దనీల స్తథొత్త మః। 

సర్వాంగ తిలక శె బైవ తిలకః సురవల్లభః॥ & 

సిం హోన్నక ధ్వజైవ మంగలస్తిలకాఖ్యక | 

పద్మక। సోమవిజయో త్రైలోక్య తిలక స్తథా॥ ర్ 

పంచవింశతి ఇత్యుక్తా స్తిలకాః సాగరాదికాః । 

ఛందాలంకార సంయుక్కా కథ్యంతే త్వపరాజిత॥ 6 

వైరాజ్యంచ చతుః సంభె ౧శావృ త్యోరుమావృతమ్। 

ఛాద్యఘంటా కూటయుక్తో నామ్నాతిలక సాగరః॥ 7 

తా॥ క్షీరార్లవమునుండి తిలక సాగరముత్పన్న మైనది గౌరితిలకము, 

రు దతిలకము, శ్రీ తిలకము, హరితిలకము, లకతిలకము, భూతిలకము, 

రంభాతిలకము, ఇందతిలకము, మందరతిలక ము, హిమవంత తిలకము, 

కె లాసతిలకము, పృథీవీతిలక ము,| తిభువనతిలక ము, ఇం దనీలతిలకము, 
సర్వాంగ తిలకము, సురవల్లభ తిలకము, సింహ తిలకము, మక రధ్వజ 

తిలకము, మంగల తిలకము, తిలకాఖ్యము, పద్మతిలక ము, పోమతిల 

కము, విజయతిలకము, త్రైలోక్య తిలకము, ఇట్లు 25 వేవములయినవి 

విశ్వకర్మ వాస్తుశాస్తమున “ఆవ్యకూట సమాయు క్రం ఘంటాసింహ సము 

ద్భవమ్, ఈదృ్భకం కురుతేయస్తు సోలశాత్త్యాక్షయపదమ్॥ అని చెప్పబడి 
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యున్నది. వైరాజ్యజాతీయందు 4 స్తంభములతోను. ఛాద్యము, ఘంట, 

కూటము, మొదలయినవి కలది. తిలకజి కాతి దీనినిసాగర తిలకమంయుడు, 

123. గారితిలకము 

ఆపరా, 169వ నూ(తము 

క్లో అఆష్టాతిలక నంఘాతాః కర్ణగర్భోర్థ్వరేఖికా | 

దికి, అకార నిమ్మసో గౌరీ తిలక “ఈరితః॥ 

విశ్వకర్మవాస్తు భస్త్రమున “కర్ణశ్శంగోర్ద్వ రేఖోయుతీ్ 

చిశతిలకం నిస్త్రంశం ? కర్తుః శాంతిసుఖా వహాఃో అనియున్నది= 

తా! తిలకములు 8 కర్ణము, గర్భముపైన రేఖ దిశలయందు తిలక 

ములు శ భాగము నిర్గమము కలది గౌరీ తిలకము, 

124. రుదతిలకము 
అపరా. }6వ సూ. 

కః. కేశర్ పూర్వవ క్ష పయకి కృంగేచ తీలకం భవేత్! 

ఖ్యూతోఒ సారు! ద తిలకః క ర్రవ్యః నర్వ దైవతే॥ గ్గ 

తా కేశి (పాసాదమున శృంగమున తిలకమును రచించినళో 

భద తీలక నుగును., 

125. శ్రీతలరము 
తపరో 169 9వ సూ 

కః కర్షరృ్ళంగొర్హ్వ తి తిలకం భదోక్ర్వ సింహాకర్ణక ః। 

క్ర్తుః శాంతి శ్ర్మపదోకాసా ఖ్యాత శ్రీతిలశాభిధః॥ 10 

తా! కర్ణశృంగముల పై తిలకమును, భృదములపే సింహ కద్ద్లము 

లును రచించిన యెడల క్రీతిలకమగును, తలవిభ కి 8 భాగములు, అండ 
కములు 5 తిలకములు 4 ఆని తెలియవలెను. 

126. హరితిలకము 

అపరా, 69వ సూ 
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స్టో భదేశ్చంగం _పదాతవ్యం నందనాకారవత్త థా। 
తిలకాంతో హరినామా సిద్దకిన్నర సివితః॥॥ 11 

శ్రా} భ(దమున శృంగమును తిలక ముపెన సింహములును నం 

నమువలె మిగిలిన పనులన్నియును చేయవలెను దీనిని హరి తిలక 

మందురు. విశ్వకర్మ వాస్తు శాస్త్రమున “భే శృంగం యదాతస్య నందికా 

కారపూర్వవత్” అనగా తలచ్చందము 5 భాగములు, భ్రదములయందలి 

4తో గూడ ఆండకములు 9 తిలకములు 4 అని తెలియవలెను. 

127. © కే తిలకము 
wee 

అపరా. 169వ సూ, 

శో! భృదే శృంగం ద్వితీయంచ స్థాపయేత్ రథికోర్ట్షతః 
లక్ష్మీతలక ఆభఖాాతః |కీడా హేతుశ్చ శ్రీపతేః॥ 12 

తూ || భ|దమున 2 శృంగములును రథికల యొక్క పెభాగమున 

పథాన శృంగమును రచించిన యెడల లక్ష్మీ తిలకమగును, విశ్వకర్మ 

వాసుశా స్రమున ""రథికోర్డ్వం సంస్టాపయత్ (నయా (ప్రకృతి హేతవో అసి 

యున్నది, తలచ్చందము 8 భాగములును, తిలకములు 12ను, అండక 
ములు 1కిను చేయవలెను. దీనిసి లక్ష్మ తిలకమందుకు. 

128. భూతిఅకము 

ఆపరా. 169వ నూ 

భీ! నందననస్యచ సంప్రై సాన కర్ణోర్నై తిలకం 
(సత్యంగే పార్ళ చ ససా్యదూతక్ కనడ! 13 

తా నందనమునకు ర్రముల మైన తి 

మల కర్షికలును రచించిన యెడల భూతిలకి సుగును. విశ్వకర్మ వాస్తు 

A 

ము, భృదమున కు రెండు (గ్ర (ు 

న | 

శాస్ర్రమున. 

“చతురత్రీ కృతేకే! త దశధాభాజికే పునః | 

ఇ అతా, 

OEE 

కర్షభాగద్వ యః కార్యః సార్టభా న చానుగః॥! 29 



104 భారతీయ మహాశిల్చష. 

శాలార్థం సార్దభాగేన పాదోనో నిర్గమ స్తథా। 

(పథమ పం క్రికోణేపు శృంగం త తనియో జయే త్॥ | 

రథోపరితు తిలక మూర్చ్వరేఖా (పకీర్తితా। 

అనుగేపు చతుర్దిక్లు శృంగ మేకం నియోజయేత్॥ మ 

తస్యోర్ట్వేతు తిలకం (పత్యంగావా మదకిణే। 

భ|దే శృంగ ద్వయం ప్రోక్తం దిశాయాం స్టాపయేద్భుధః॥ 

కిలకా నిద్వాద శైవ చాండాన్యేకోన (తింశతిః। 

భూతిలక। సమాఖ్యాతః సర్వకామార్దసా ధక ః॥ ॥ 

అనగా విస్తారమును 10 భాగములుచేసి కర్ణము 2 భాగములు (కీ. 
రీథము]1శ్తే భాగము, శాల 3 భాగములు, శాలయొక్క నిర్షమవయి il 

భాగము, మొదటివరుస మూలలయందు శృంగములను రచించవలెను ఆపై 

తిలకమును, తిలకముల పెన (పథాన నిఖిరమును (పతిరథములను ; స 

వెపుల శృంగమును 1,1 దానిని కల్పించవలెను, ఆపైన తిలకము ను, క 

యెడమల (పతిరథములును. భ్మదమున 2 శృంగములును, నలు వైష్మ 

రచించవలేెను, ఇట్టు తిలకములు నలువైపుల 12ను, ' అండముులు 1 

యును, కలది భూతిలకమగును. 

__ 129. రంభాతిలకము 

ఆపరాజిత 169వ సూ|తము 

శ్లో కర్గెశృంగద్వయం కుర్యాత్ (పరథే తిలకం తథా। 

రంభా తిలక ఆఖ్యాతః కర్తవ్యః శాంతిమిచ్చతా॥ 11 
తా॥ కర్ణమాన 2 శృంగములును, (పతిరథమున తిలకమును తకః 

చీనడో రంభాతిలకమగును “విస్తారము 10 భాగములు, తిలకము 
అండకములు శికి చేయవలెను. (విశ్వకర్మ వాస్తుశా స్రము) 

130. ఇంచతిలకము 
అపరా. 149వ సూ. 

స్ట్ శృంగం _పతిరఖేవైవ కర్గోర్లే తిలకం న్య సే సేత్ 
నామ్నాసావిం(ద తిలక + పూజ్యం సురనరో రగైైః॥ 15 
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తా! పతిరధమున గూడ శ్చేంగమును కర్ణముపెన తిలర మును 
రచించిదేని అది యిం[ద తిలకమగును, విశ్వకర్మవాస్తు శాస్త్రమున విస్తార 
భాగములు 10 తిలకములు 4 అండకములు శ7, చెప్పబడియున్నవి, 

131. మందర తిలకము 

అపరా. 169వ నూ, Troe - 6 MT 
న్లో! మందర? పూర్ణవజేయ స్తిలకం (పరథోర్త తః | 

_పత్యంగంనష్ట కర్గ్ణంచ భ[దేశ్చంగ(తయం తథా॥ 16 

తా॥ ఇం దతిలకమునందు (పతిరథమునగూడ తిలకమును రచించి 

(_పత్యంగమున కర్ణము లేకుండచేసి భ(దమున 8 శృంగములుంచిన ఎడల 

మందరమగును, విశ్వకర్మ వాస్తు శాస్త్రమున 

“వుందరంచ _పవక్ష్యామి సూర్యభాగ్రేర్విభాజయెత్। 

భదంభాగద్వయం కార్యం చానుగంచ ద్విభాగికమ్!॥ 27 

కర్గంభాగద్వయం కృత్వా చతుర్దికుని యోజయేత్! 

కర్లశృంగద్వయం స్రాష్యం చానుగే శృంగ మేవచ 

ద్వితీయ(కమే తిలకం భ|దేతీణు తథైవచ gq 5920 |“ 

భ|దేచరథి కా కార్యా శృంగ తయం తదూర్హ్వత1 A 29 

(పత్యంగాయది (పత్యంగ ఊరుశ్చవామదకిణో। |,5 2౧౯ 
తదూర్దేప్ర మంజరీకార్యా పద్య్మాకారాసువర్తి తా! 30 

చతుర్వింశతి తిలకైః సప్త తింశద్భిరండకైః। 

నానారూపధరోదివ్యో మందరోమందరో పమః॥ త్తే 

అనగా తలచ్చందము 12 భాగములును, మధ్య భ(దము 2 భాగములు 

అనుసరించి యిరువైపుల కలసి 2 భాగములు, కర్ణము 2 భాగములు, 

పత్యంగము 2 భాగములు, ఇట్లు నలువైపుల రచించవలెను. కర్ణమున 
క్నంగములు 2ను, (పతిరథమున 1 శృంగమును, రెండవ వరుసయంచదు 

తిలకమును, భృదమున 8 శృంగములును, భదమున రధికయును, 

ఆపైన 3 శృంగములును, దానికిరువైపుల రథమునైనను రథికనైనను చేయ 

14] 
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వచ్చును ఆపైన (పథాన శిఖరమును కల్పించవలెను. పద్యాకారముకి' 

గుండముగా నుండవలెను, తిలకములు 24 ఆండకములు క్రి7 కలి! 
యుండవలెను, దీనిని మందరమని చెప్పుదురు. 

(అనుబంధము 35, 86పటములు చూడుడు) 

be హిమవంతే తిలకయి 

అపరా. 169వ సు 

స్టో కర్తవ్యం తిలకేశ్చంగం కర్గోర్లే తిలకం న్యసేత్। 

హమవానితినామాసా కర్తవ్య సర్వశాంతివః Il lH 

తా॥ తిలకమున శృంగమును, కర్తముపెస తిలకమును రచించి 

యెడల హిమవంత తిలక మగును విశ్వకర్మవాస్తు శా స్త్రమునో్యతిర థో ర్హ్వైళ 
శృంగాణి కర్గోర్వే తెలకంన్యసెత్॥ 82 తలచ్చందము 12 భాగములు, 

'తిలకములు 20 అండకమలు 41 రచించిరేని హిమవ(త్సాసాదమగున్న, 

133. కైలాస తిలకము 
అపరా, 169వనాూ 
సో భ[దకర్ణోదమే శృంగం తిలకం (పరథర్హ్వ 1తః। 

కర్డోర్ద్వేఒవియదా శృంగం నామ్నా కై కెలాస సంభవః i 

తా॥ భ[ దము యొక్క కర్ణమునందలి . శృంగముయెత్తుగాను (షః 
రథముపైన తిలకమును, కర్ణముపై పె శృంగమును, రచించిరేని కైలాస తిల 
మగును. 

134. పృథివీ తిలకము 
ఆపరా. 169వ సూ 

శ్ల్॥ కర్షోర్వేతు తిలకంస్యా చ్చృంగం (పతిరథోర్ట్వ ౧తః। 

పృథ్వతిలకనామాసా పృ థివీతీర్హపుణ్యదః॥ | 
తా॥ కర్ణము పైన తిలకమును, (ప్రతిరథముమై పెన నృంగమును, నే. పృథివీ తిలకమగును. 

"i 
| 

| 
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135. (తిభువన తిలకము 

ఆపరా, 169వ సూ, 

సై పృథ్విజయస్య సంస్థానే నందికో ర్దేషేతు కర్ణికా! 

త దూపొ కర్ణపార్శేచ ద్విశృంగం కర్ణానుగే॥ 20 

కర్గ్యాంచ శృంగతిలకం భదే శృంగం చతుర్చవమ్। 

(పత్యంగేచాష్ట కార్యాల రేఖోర్దేే తిలకం తథా! 21 

తా భూతిలకమున నందిక పెన కర్ణికమును, కర్ణముయొక్క ఇరు 

వైపుల కర్ణానుగతములగు 2 శృంగములున్సు కర్ణికయందు శృంగమును 
తిలకమును, భఖదశృంగములు శీను, (పత్యంగమున కియును, రేఖపైన 

1 శృంగమును, రచించినచో (తిభువన తిలకమగును, విశ్వకర్మవాస్తు 

శాస్త్రమున 

“చతురశ్రీ కృతేక్షేతే అష్టావింశతి భాజితే | 

చతుర్భాగైశ్చశా లార్జం ద్విపదో నిర్గమ స్తథా॥ శి5 

నండికాపద మాత్రేణ నిరమస్తు తధైెవచ 4 

చతుర్శిశ్చానుగస్తస్య విస్త రేనిర మేణచ॥ శి 

కూ గైకాక రి కాకార్యా నిర్ణమో పూర్వమానతః। 

చతుర్శిర్భా గెః కర్ణంతు. చతుర్దిక్షుహి స్థాపయేత్॥ 37 

శ్రీవత్స స్యైవరధికాః తిలకంచ తృతీయక మె! 

క ర్పైచ (పతిక ర్లేచ క ర్యాచ్చైవం చతుర్దిశ॥. 38 

శ్రివత్సతిలకంచై చవ నందికాయాం |క్రమద్వ యమ్! 
భ|దేవైరధికాకారార్థి సురూపాలక్షణాస్టితా॥ 39 

తదూర్ట్వ చతుర్శ్భిర్భాగైః _పత్యంగా వామదక్షిణా। 

తసాార్ద్వే మంజరీజ్జేయా పద్మాకారాసువ ర్తితా॥ . a0 

షట్ త్రింశద్ధిస్తుతిలకే కూటాకారః సుళో భనః! 

పంచషప్టిఖిరండకైః నామా తాభువనస్మతః॥ . 41 

తా! విసారమును ౨8 భాగములుచేసి మధ్య శ భాగములు హల 

అమును, శాలయొక్క నిరమము 2 భాగములును, దానియిరు వైపుల నంది 
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కలు 11 భాగము విస్తారమును 1,1 భాగము నిర్ణమమును, వానిడను! 

సరించి వరుసగా 4 రథకలు కుంభములవలెను, ాని పక్కను క! 

1 భాగమును నిర్రమము 1 భాగమును, కర్ణము 4 భాగములును, ఇట్ట 
నలువైపుల రచించవలెను.. రథికలు శ్రీవత్సమువలె గుం|డదముగాను, చేయు 

వలెను, మొదటి భ(దమునకు 4 శృంగములును పైభదమునకు 3 శృం! 
ములును, దానికి _పత్యంగములయదు 1.1 శృంగమును కలసి నట 

వైపుల 86 తిలకములగును, నందికయందు 2ను, కర్ణమున 2ను, రథిక 

యందు 1.1 చొప్పునను నలువైపుల మొత్తము అండకములు 64ను చిఖు 

మ తోగూడ క5ను అగును, దీనిని (తిభువన తిలకమని చెప్పుదురు, 

(ఆనుబంధము 87, 88 పటములు చూడుడు) 

136. ఇందనీల తిలకము 
అపరా. 169వ సూ, 

a 1 తధెవ కుర్యాళ్చ ఎంగంచ తిలకం (పరథోర్హ ఇతః | 

ఇం దనిలస్త దోనామ కరవ్య। శాంతిమిచ్చతా॥ శి) 

తా పూ రము చెప్పిన భువన తిలకమునందు _పతిరథ ము 

తిలక మును ంగమును రచించిన యెడల యిం[దనిల తిలకమగును, 
విశ్వకర్మవాస్తు శాస్త్రమున “తృతీయ [కమతః శృంగం తిలకం (పః డద 
వమ్॥ 42 అనగా మూడవ వరుసను శృంగమును _పతిరథముపె పెనును 
రచించిన యెడల యిం[దనిలమగును, విస్తారము 28 భాగములు 32 తిలక 
ములును 69 ఆండకములును కలిగి మిగిలిన పనులన్ని యును తెిభువన 
తిలక మువలెనే యుండును, 

137. సరా ర్వాంగ తిలకము 
అపరా. 169వ సూ. 

స్లో భ దేకర్లేచ కృంగాణి శేషంవె పూర్వవత్ స సితమ్ । 
సర్వాంగ తిలకోనామ కర ర్తవ్యః సర్వదైవతే॥ 3 

తా భ|దమునను శృంగములును మిగిలివ పనులన్ని యం ను 
పూర్వమువలెనే చేయవలెను. ఇది సర్వాంగ తిలకము, విశ్వకర్మవాన్తు ము 
శాస్త్రమున 
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“శృణంవత్స(పవక్యామి సర్వాంగస్యచ లక్షణమ్! 
చతురత్రీకృతే క్షేతే ద్వా, తింశత్పదభా జితే॥ 43 
భ్యదంచ షట్పదంవత్స చతుర్చాగేన నిర్ణమః। = 
నంది కాభాగ మేకం సాద్ విస్త రేనిర్ణ మెణచ॥ 44 

ఆ(గేచ కర్చికాకార్యా పూర్వమానేన కల్పితా। 

శ్రీవత్సే ఇవతిలకం కర్తవ్యంచ చతుద్దిశి॥ . క్ 

ఖభ్నదేచరథ్కాకార్యా తవంగాది విభూషితా। 

తదూర్దె ద ఉరశ్చత్వ్యారి (పత్యంగా వామదక్షిణే 

తదూర్ర్వై మంజరీకార్యా సురూపాలక్షణాన్వితా॥ 50 

ఘతుమానుల సారంచ పూర్వమానేన కారయేత్! 
తిసప్తత్య్థండకైర్యుక స్తిలకాన్యష్ట వింశతిః॥ Sl 

తా॥ విస్తారమును 32 భాగములుచేసి భద్రము 6 భాగములును 
అందులో నాల్లవవంతు నిర్గమమును, నందిక 1 భాగమును, నిర్ణమము 1 

భాగమును, ముందు కర్ణికయును, పూర్వపు కొలతల [ప్రకారము చేయ 

వలెను. శ్రీవత్సమునందు జేసినట్లే తలకములను, భ్యద్రమున రథికలును, 

వానికి తవంగములును, అపెన ఉరోమంజరులను కను, కుడియడమల 

(పత్యంగములును, అపైన మంజరియును, కుంభము, ఆమలసారము, 

మొదలనసవి పూర్వమువలెనే చేయవలెను. తిలకములు 28 మును, అండ 

కము 73ను చేయవలెను, దీనిని సర్వాంగతిలక మందురు. 

138. సురవల్లభ తిలకము 

అపరా. 169వ నూ. 

గ్ల శృంగం (పతిర డోర్డ్వైచ రేఖోర్జ్వే తిలకం శుభము! ॥ 

సురవల్లభ ఆఖ్యాతొ ధర్మకామార్దసాధక *॥ 2 

తాః (పతిరథముపైన శృంగమును రేఖ పెన తిలకమును రచించి 

వచో సురవలభమగును. మణియు విశ్వకర్మ వాస్తుశా స్ర్రమున “త్త ర్రైపుు తీత 

గృంగాణి (తిణిపతిరథేతథా! వల్లభశ్చసమాఖ్యాతః సర్వకామార్ద సాధక 

52 మైజెప్పిన రీతిగా బసారమును 92 భాగములుచేసి అదేవిధముగా అన్న 
౫న యు. 

ad Ch 
bp 
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యును చేయవలెను కర్ణమున కి శృంగములును, (పతిరథమున 8 శృం! 
ములును రచించిన యెడల సురవల్లభమగును, తిలకములు 24 ను, అం 

కములు 29 యును అగును. 

139. సింహతిలకము 

ఆపరా, 169వ సూ 

కో హర్యాడి తిలకే శృంగం కార్యాః పంచాండక స్పథో। | 

కర్తవ్యః సింహతిలకః పార్వత్యాః శాంతిమిచ్చాతా!! ul 

తా॥ తిలకమున శృంగమును, 5 అండకములును రచించినళే! 
సింహతిలకమగును. విశ్వకర్మ వాస్తుశాస్త్ర మున, 

“చతురశ్రీ కృతేక్షేతే అష్టభా గైర్విభాజితే [ 

శాలార్థం మద్విభాగంచ భాగేనైకేననిర్ల్గమః॥ న 

కర్ణాద్విభాగ ఇతుగక్త శ్చతుర్దికు వ్యవస్థితః। 

తదూర్ధ్వె నిఖరం కార్యం సర్వలక్షణ సంయుతమ్॥ నే 

కేశరితిలక శైవ ది (కమాచ్చైవ క ర్ణతః। 

భదెరథికాకార్యా. తహగా వామదకిలే॥ $$ 

రదర శృంగమేవంచ స్రాపయేచ్చ చతుర్దశి! | 

దూర్చ శిఖరం కార్యం పద్మాకారం సువర్శితమ్॥ : [1 

Wn చతుర్శి సి లకై స్తభాః . 

నామ్నాతు సింహతిలక; సర్వ కామార్థ సాధక 8 థ్. 

తా॥ విస్తారమును 8 భాగములుచేసి మధ్యశొల 4 భా గములును 

కర్ణములు 2 భాగముల చొప్పునను చేయవలెను, శాలయొుక్క నిర్ణమమ 

1 భోగము చేయవలెను. కర్ణముల పెభాగమునుండి శిఖరమును చేయ 

వలెను. కేశరివలె తిలకమును, రెండవ వరుస కర్ణములమైనను భీ దముక 

రధికయును ఇరువైపుల తదంగములును రచించవలెను. అపెన 1 శం 

మును ఇట్లు నాలుగు వక్క అ రచించవలెను, ఆపెన శిఖరము గుండ 

ముగా పద్మమువలెనుండవలేను. అండక ములు 25ను, తిలకములు ఓసీ | 

చేసిరేని సింహతిలకమగును, 
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140. మకరథ్వజ తిలకము 

అపరాజిత 169వ సూ తము 

క్లోః పూర్వం భవేద్ భూతిలకః శృంగం పంచాండకం తథా! 

మక రధ్వజనామాచ కార్యోరతిపతేరసొ॥! 26 

తా॥ భూతిలకమున శృంగమును 5 అండకములును రచించిరేని 

మకరధ్వజ తిలక మగును, విశ్వకర్మవాస్తు శాస్త్రమున 

“చతురశ్రీ కృతేకేతే దశదా (పవిభాజితే। 

కర్ణోభాగద్వయం కార్యః సార్దభాగేన చానుగః॥ 58 

శాలార్దం సార్హభాగేన సాదోనభాగనిర్హమః। 

- కేసరితిలక నైవ వ్యవస్థితః (కమద్వయాత్॥ 59 

(సరథం కర్ణమా నేన కర్తవ్యం శాస్త్రపారగై ః। 

భ| దెవెరధికాకార్యా సర్వశోభా సమన్వి తా॥ 60 

ద్విశ్చంగం సాపయే దూర్చ (పత్యంగా పామదకీణే। 

తదూర్హ్వి మంజరీకార్యా సర్వశోభా సమన్వితా॥ 61 

సపసపత్యండకెశ్చ (పాసాదో మక రధ్వజః। 

తిల కైర్వాదశభిశ్చ ఘంటా కూటసమన్వితః॥ 62 

(పాసాదేయాదృశం ఛందో మండపేచతదేవహి। 

ఈదృశంకురుతేయస్తు సలభేచాకయం పదమ్! 63 

తా॥ విస్తారమును 10 భాగములుచేసి కర్ణములు 2 భాగములు (పతి 

రథము 1] భాగము, శాల 38 భాగములు, నిరమము ఫ్] భాగము, కేసరి 

(పాసాదమున జేసినట్టే తిలకములను రండువరుసలు చేయవలెను. (పతి 

రథము క ర్తముతో సమానముగా యెత్తుండవలెను, భ్యదమున రథికయును 

పెన 2 శృంగములును దాని కడియెడమల (పత్యంగములను పెన మంజ 

రిని రచించకలెను. 77 అండకములును, 12 తిలకములును, ఘంట 

కూటము, మొదలయిన వానితో రచింపబడినది మకరధ్వజ తిలకమగును, 

(పాసాదమునకు నిర్ణయించిన కొలతల (పకారమే మండపమును గూడ 

రచించవలెను, 
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144. సోనుతిలకము 

అపరాజిత 169వ సూ(తము 

న్లో మందరే తిలకే శృంగం కరవ్యాశ్చ నవాండకాః। 

తదాతుసోమ తిలక; కర్తవ్యః సర్వదైవతే॥ 30! 

తా॥ మందరతిలకమున 9 అండకములతో శృంగమును, శేషించిన 
పనులన్నియు పూర్వమువలెనే చేసిరేని సోమతిలకమగును. విశ్వకర్మ 
వాస్తుశాస్త్రమున 

“చతురశ్రీకృతే క్షేతే సూర్యభాగవిభాజితే 

భాగద్వయం చశాలార్థం చానుగంచ ద్విభాగకమ్॥ i 
కర్ణంద్విభాగ మిత్యుక్తం స్థాపయే ద్విదిశిదిశి। 

తలమానం సమాఖ్యాత మూర్త కమానంచ క ధ్యతే॥ గ. 

కర్రే క మద్వయంకార్యం సర్వతోభ! దమేవచ। 
సర్వతోభద తిలకం పతిరథం నియోజయేత్॥ 1 

కర్ణి కాభ| దకోణేచ తిలకైకం నియోజయేత్। | 

విచి తారథికాభ దె తవంగా వామదక్షిణో॥ // 

తదూర్హ్వే ఉరః శృంగాణి (పత్యంగా వామదక్షివో। 

తదూర్దే్య మంజరీ కార్యా పద్మాకారా సువర్తి తా॥ 7 

శతాగే పంచషపష్టిశ్చ హ్యండానాం సోమతిలకే। 

చతుర్వింశతి తిలకై రృంటాకూటసమన్విత॥ 7 

తసా గేమండఉపః కార్యః ప్రాసాదస్యాంగమా శ్రితః 
ఉఊర్దె3 సంవరఖాకార్యా ఘంటాతిలకశొ భితా॥ 80 

ఈదృశం కురుతేయస్తు |పాసాద ౩చ సుకశోభనం। 
సయాతిపరమం పానం య(తదేవః సదాగివః ॥ గి 

తా॥ విన్తారమును 12 భాగములు చేసి శాల 4 భాగములు, (ప్రి 

రథము 2 ఖాగములు, తరము 2 భాగములు, ఇట్లు 8 దిక్కు అయందుక | 

చేయవలెను. కర్ణములు రెండు వరుసలును, భ్యదములు కడ 2 వట 
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సలు చేయవలెను, ఆన్ని భీ దేములకు తిలకములునుః (పతిరథములను 

కల్పించవలెను. భదముయొక)_ మూలలయందు కర్ణికలున్తు తిలక 

మును ఒక)_దానిని రచించవలెను,. భదమున' విచి తమైన రధికను 

రచించవలెను. కుడియెడమల తవంగములను కల్ఫించవలెను. ఆపైన 

ఉరః శృంగమును దానికరువైపుల 2 (పత్యంగ ములును చేయవలెను. 
ఆపైన (పథాన శిక్షరమును, పద్మమువలె గుండముగా రచించవలెను. 

165 ఆండకములును, 24 తిలకములును, ఘంట, కూటము, మొద 

లైన వానితో రచించవలెను, దానిముందు మండపమును [పాసాదము 

యొక్క కొలతల (ప్రకారమే రచించవలెను, పెన సంవరణను కల్పించ 

వలెను. ఘంట, తిలకము కలిగియుండవలెను, ఇట్లు చక్కగా పాసాద 

మును రచించిరేని వారికి పరమపదము లభించును, 

145. విజయతిలకము 
ఆపరాజిత పృచ్చయందు విజయతిలకము యొక్క లక్షణము ఛందము 

చెప్పబడలేదు. 
విశ్వకర్మ వాస్తుశా స్త్రమున 

“శృ ణువత్చ (పవక్షామి విజయస్యతు లక్షణం! 

కర్ణాంతాధర్భ పర్యంతం థా గాన్ విభక్సా యోజయేత్॥ 82 

చతురశ్రి కృతే క్షేతే దివాకర విభాజితే; 

కాలార్డం ద్వ్రాభాగం కార్యం ఖాగేనైకేన నిర్ణమః॥। 83 

ద్వొభాగశ్చానుగోజ్టేయో విస్తరే నిర్ణమేణచ; 
కోణుం ద్వెఖాగమిత్యుక్తం సాపయే ద్విదిశిది?॥ 84 

తఅమానం సమాఖ్యాత మూర్త్యమానంచ కధ్యతే। 

సర్వతోభ దతిలకే కర్ణన్చెవ _కమద్వ్వయాతి॥ 85 

కమద్యయం (పరఖెచ సర్వతోభ దకాండకమ్; 

కేసరీచ సమాఖ్యాతః శృంగం భ(దకర్గోద్భవమ్॥ 86 

అనేనెవతు భాగేన భ[ దం గవాక్షభూషితమ్। 

మత్తావరణ సంయుక్త మిల్లికా తోరఖైరుగుతమ్॥ 7 

తసోర్టె్టరథి కాకార్యా చి తాగవాక్ష భూషితా। 

సంవరణాభిః సంయుకా ఘంటాకూట సమన్వితొ॥ 88 



11s భారతీయ మహాశిల్బః 

తస్ఫో్యర్టేష ఉరస్త్రీణి సురూపా లక్షణాన్వితా। 

(పత్యంగాయదీ _పత్యంగ ఊరుశ్చ వామదక్షిణ॥ 

_ తదూర్చ్వె మంజరీకార్యా తవంగైర్నే కైర్ఫ్బూషితా! 

'పాసాదే యాద్భశం ఛలదో మండ పేచ తదేవహి॥ 

తదూర్హ్వ సంవరణాచ ఘంటాతిలక సంయుతా। . 

గజసింహ సమాకీర్ణా నానాభరణభూపషితా॥ (| 

నవాశీతిః శతాగేచ విజయేచాండ కానిచ। 

తిలకె కై ర్వింశతిఖిశ్చ ఘంటాకూట సమన్వితే॥ 1 

ఈదృశంకురుతేయస్తు పాసాదం జయకారక మ్। 

విజయం సర్వకారేషు శివపుర్యాంస గచ్చతి॥ | 

తా॥ విస్తారమును 24 భాగములు చేసి మధ్యశాల ఓ భాగముల! 
కర్ణము 2 భాగముల చొప్పున 2.2 కర్షములున్ను |పతిరథము 2 భాగము. 

చొప్పున 2.2 (పతిరథములును నిర్గమము కూడ 2 భాగములుండవళె 
ఇాలయొక్క నిరమము 1 భాగమును, సర్వతోభ దము యొక్క తిలక 

నందు కర్ణములు 2ను.. (_పతిరథములు కూడ 2ను సర్వతోభ్య దము 

ఆండకములతోను కేసరులను రచించవలెను, భ(దకర్ణములకు శృంగ 

లును, భదములకు గ గవాక్రులును, మత్తావరణమును, ఇల్లి కా తోరణ 

లును, ఆపెన ర రధికయును చి తమైన గవాక్షులతోను, సంవరణలకశో 

ఘంట, కూటముతోను రచించవలెను. ఆపైన ఉరఃశ్శంగములు 3 

రెండువైపుల (పత్యంగములును, ఆపెన [ప ధాన శిఖరమును అనేక త 

ములతోను, రచించవఠెను [పాసా దము క కొలతలతో సమానముగ ము 

వెపున మండపమును కల్పించవలెను దాని-పెన సంవరణ. ఘంటతిలక 

ఏనుగులు, సింహములు, ఆనేక మెన అలంకారములు కలిగి యుండవలెష 

కర్ణమునకు 9 చొప్పున 72ను పతిరథమునకు 5 చొప్పున 80 యుషీ 
మంజరులకు 8 చొప్పున 36 న్యు పథాన శిఖరమునకు [యును మొత్తప్ 

189 ఆండకములును, భ. ,దమునకు 5 చొప్పున 20 తిలకములును రః . 

వలెను. దీనిని విజయ తితకమందురు. ఇది యెల్లప్పుడు జయము నిళ్ళ 

టయేకాక శివలోక (ప్రాప్తి పికరము. : 
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146. తై 9లోక్య తిలకము 

అపరా. 169వ సూ. 

స్టో పృథ్వజయేతు శృంగేపు (పకర్తవ్యాన వాండకా?। 

నె మ్న్ త్రైలోక్య తిలక; క ర్తవ్యః శాంతిమిచ్చతా॥ 31 

ధ్ర! పృథ్విజయము యొక్క శృంగములందు 9 అండఠములును 

రచించిరేని తలోక్య తిలకమగును. విశ్వకర్మ వాస్తుశాస్త్రమున 

“నృణువత్ప్స పవక్యామి తెలోకరస్యచ అకణమ్!। 

చతురశ్రీ కృతేక్ష తే ద్వా(_తింశత్ప దభాజితే॥ 94, 

కర్హాంతోగర్భ పర్యంతం విభాగ ఇతి నిశ్చయః। 

భదంతురసభాగైశ్చ యుగభాగశ్చ నిర్రమః॥ 95 

నందికాచం[దభాగేన విస్తరే నిరమేణచ । 

(పతిరథ వేదభాగైర్నిర్షమెణ తదైవచ ॥ 96 

కర్గికా ఇందుభాగేన నిరమేచేందు భాగి కా! 

కర్ణంతుయుగ భాగైశ్చ స్థాపయె ద్విదిశిదిశ॥ G7 

కీ భోపరిచ సంస్థాప్య భదం గవాక్ష భూషితమ్! 

మత్తవారణ సంయుక్త మిల్తికావలణ్రైర్యుతమ్॥ 98 

ఈద్భృశంకారయెద్యస భ( దం (పాసాద భూషణమ్! 

తలమానం సమాఖ్యాత మూర్త ఏమానంచ క ధ్యతే॥ 99 

కేసరీ సర్వతో భదోనందనశ్చ తృతీయక ః। 

అనుక మేణ సంస్పాప్యాః కోణమథ్యే వ్యవస్థితాః॥ 100 

నంది కాకర్షికాయాంతు కేశరిణం నియోజయేత్। 

తవంగాండైశ్చ సంయుక్త మూర్ట్వ్రచ తిలకం భవేత్॥ 101 

కేసరీ సర్వతోభ దో నందనశ్చ తృతీయకః | 

(పతిరథేచ సంస్థాప్యా చతుర్దిక్షు వ్యవస్థితాః॥ 102 

బ్య ఆం దా 

భ|దోర్డెప్టెరథికా కార్యా భృదం గవాక భూషితమ్! 

td 
0౮}, 
3 సంవరణాకార్యా ఘంటాతిలక సంయుతా॥ 103 
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(పత్యంగాయది (పత్యంగ ఊరుశ్చ వామదక్షిణో। 

తదూర్హ్వ మంజరీకార్యా పద్మాకారాసుపర్తితా॥ 

ద్వా తింశతృదమ భ్యాచ్చ వింశతి పదభాజితే। 

ఏతేభాగాః సమాఖ్యాతా రేఖావిస్తరమాదీ శేత॥ 

రేఖావిస్తరమానేన సపాదేన తదు(చ్చయః। 

తవంగాండైశ్చ సంయుక్త ఉద్ధమోరుభిరాకులమ్॥ 

ఘటంసామలసారంచ కర్తవ్యంతు సుశోభనమ్! 

పతాకాం కర్కరిం దృష్టిం పూర్వమానెన కల్పయేత॥ 

(పాసాడదే యాదృశం ఛందో మండ పేచ తదేవహి। 

ఊర్ట్ సంవరణా కార్యా ఘంటాకూ కైశ్ళ్చ సంయుతా॥ I 

గజసింహమరాలైస్తు మునివిద్యాధరైర్యుతమ్। | 
ఈదృకంచైవ సంద్యస్తు |పాసాదం భువనోపమమ్॥ 1 

అశర్వవేదలో కేన కర్తుః శారాపకైః సమః | 
అతిసా కామ్యవాప్పోతి స్వర్గోత్పత్తిశ్చ దేవతా॥ 1 

అన్యధాకురుతేయస్తు సశిల్చెచాల్చ్బబుద్దిమాన్॥ ll, 

తా॥ చతురశ |పదేశమును 32 భాగములు జేసి కర్ణము యొక . 

భాగమును, (పతిరథము 4 భాగములును నిధ్ధమము 4 భాగములష 
కర్ణిక 1 భాగమును నిరమము 1 భాగమును, కర్ణము 4 భాగములున 
ఇట్టు నలువైపుల మూలలయందు నిలుపవలెను, ముందుగా పీఠము 

కేసరి పద్దతియును, రెండవవరుస సర్వతోభ్మద పద్ధతియును, మూడ. 
వరుస నందన పద్ధతియును, ఇట్టు కర్ణములను రచించవలెను. నండికల' 
కర్ణీకలు కేశరి పద్దతితోనే చేయవలెను, తవంగము అండకములతో రచిక 
వలెను. పైన శృంగమునుంచవలెను. |పతిరథములకు కేసరి, సర్వలోభ 

నందన, ఈమూడు పద్ధతులు 8 వరుసలయందు నలుపైపుల రచింళ 
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వలెను. భ[దము పైన రథికయును భృదమున గవాక్షములును పెన సంవ 
రణములు ఘంట, కలశమును రచించవలెను. ఉరోమంజరి యొక్క 

యిరువెపుల రధములును గాని రథికలను గాని రచించవలెను. ఆపెన 

పద్మమువలె గుం్యడముగా (పధానశిఖరమును రచించవలను, దాని 

మధ్యను 20 భాగములుచేసి డిగువ రేఖను వి స్రరము చేయవలెను. రేఖా 
విప్తారమానమునకు పాతికవంతు యెక్కు.వచేసి యెత్తును చేయవలెను. 

శ్రవంగము అండకములు కలిగి యుండదలెను, ఎత్తెన "ఉరోమంజరులను 

క్రల్సించవలెను, తుంభము. అమలసారముతోసహ రచించవలెను, పతాకను 

పెట్ వాొమిడిక మును పూర్వము చెప్పినళ్ల నట్లే గట్టిగా నిర్మించవలెను. మజియు 

(పాసాదము యక్క కొలతలను బట్టి ముందు మండపమును రచించ 

వలెను. పెన సంవరణు, ఘంటకూటము, ఏనుగులు, సింహములు,హంసలు 

మునులు, విద్యాధరులు మొదలగు నానావిథా లంకారములతో నుండ 

వలెను, ఇట్లు రచించబడిన (ప్రాసాడము తౌలోక్య తిలక మనిపించు 

కొనును. దినిని నిర్మించినవారు ఇష్టసిద్దులను పొందుటయేకాక పుణ్య 

ఫలమునను భవింతురు. శాస్త్రముననుసరించక నిర్మించిన శిల్చి అల్పబుద్ది 

గలవాడనిపించుకొనును. (అనుబంధము 80, 40 పటములు చూడుడు) 

147. స్త్రిసంజ్ఞ కవలభ _వాసాదములు 25 

అందు 1 అంతస్తు కలని 6 

అకరా. 169వ సూ 

శో ఆయతశ్చందకాః కార్యా ఆఘంటో భూమికాకమః। 

గజపృష్థాకృతికుటి వలభీ సర్వకామదా॥ 
క్ర్7 

తా॥ విస్తారమును భాగములును ఎత్తును పూర్వపు కోలతల (పకా 

ర్రమే చేసి సుంటలేకుండ నినుగుయొక్కు పిపుపలె నడుము మెరకగాను 

ఇన బుడిపియును రచించిరేని వలభి పాసాదమగును, 

విశ్వకరో్మోవాచ. 

a 

అపరా, 176ప సూ 
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సో అథాతః, సం(పవ కామి సీ సంజానమరాలయాన్। 
og) ' = యా 

వలభ్యన్వయ విఖ్యాతా నాయతాన్ శుభలక్షభా న్! 1 

నందినీ హస్తినీవైవ శాంతాచకుముదోదృవా। 

హంసినీ సాంసతిలకా శృంగారాచాబ్ద మంజరీ॥ 7 

కుముదాస్వస్తి కారమ్యా మాహేందీ పర్యంతకే। 

ఆనోకాచంపకా ఖ్యాతా వసంతాన[క కేతకీ॥ 3 

గాంధారీ సర్వతోభ(దా వర్ణమానీశైె శ్రెలజా। 

నంద్యావర్తి మహాకాంతి ర్మేరుకూటాభిధానకా॥ 4 

త్రైలోక్య తిల కాచెవ విఖ్యాతాః పంచవింశతిః। 

ఇత్యుక్తావలభీ సంజ్ఞాః స్త్రీలింగాశ్చ (పకీర్తి ర్రితాః॥! 8 

తా వలభీ (పాసాదములు- 25. చతురాశాయతములు కలవి, 

నందిని, హస్తిని, శాంత, కుముదోద్భవ, హంసిని, హంసతిలక, న ంగార్త 

ఆబ్దమంజరి, కుముద, స్వస్తిక, రమ్య, మాహేంది, పర్యంతకి, ఆఫోక్ర, 

చంపక, వసంత, న్మకకేతక్కి గాంధారి, సర్వతోభ ద, వర్హమాని, శ్రీసలజ 

నంద్యావర్తి, మహాకాంతిి మెరుకూట్క త్రైలోక్యతిలక అను నామములు 

కలవి, వానియొక్క లక్షణములను చెప్పుచున్నాడు, అందు ఒక్క ఆంకీస్సు 

కలవి 6. ఏివియనగా. 

శ్లో చతుర్భాగశ్చ విస్తార ఆయతం పంచభాగికమ్। 

భిత్తిర్భాగా శుభోరమ్యో గర్భః షట్పద ఉచ్యతే॥ గ్ 

గర్భతుల్యా స్కంధథవేదీ ఘంటాస్కంధా కృతిర్భ వేత్। 

వేద్యూర్డే 3చెవ వలభీ గజపృష్టాకృతిర్భ వేత్॥ 7 

వామదకిణతో లేఖా పురః పృ పేఠకారికా! 

| శుకనాసాగ్రతః ఖ్యాతా నందినీ సర్వ కామదా! 9 

కరే ర్లే వార్థంతరం కార్యం భ(దేభ్య దేఠ కారి కా। 

శాంతాసాచసమాఖ్యాతా కూటాక్ష సర్వకామదా॥ 10 

వార్యంతరం భ(దమధ్య సాభ వేత్కుముదేద్భవా। 

యథా భదేతథా కర్ణే హంసినిసర్వకామదా ॥ 11. 
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వార్యంతరం భ దమ సాభవేతు). ముది దొద్చవా। 

యథా భ్నదేతథా కర్దేహంసిని సర్వకామదా॥ 

పృష్టభ్మదె ముఖభ దం సాహంసతిలకామతా। 

తలచ్చందేషుచా ద్యేషు వలభీషట్క మెవచ! 12 

తా॥ విస్తారము 4 భాగములును, ఆయతము క భొాగములును చేసి 

చుట్టూగోడ 1 భాగము రచించిరేని మధ్య 2 భాగములు విస్తారమును శి 

భాగముల పొడవునుగల గర్భమగుచున్నది. ఆ గర్భముతో సమానముగా 

స్కంథవెదికను ఘంటస్కంథము వలెను రచించవలెను వేదిక పైన వలభిి 

యేనుగుయొక్క ఏప్పువలె మిజ్జుగా నుండవలెను, చుట్టూ నలువెపుల 

_ఠకార రూపములను చి తించవలెను. ముందు శుకనాసను రచించిరెేని, 

నందినియగును. వెనుక వైపున శి భాగములు భ(దమును 2% భాగములు 

(పక్కులయందు భదములను రచించినయెడల హస్తి నియగును. కర్ణము 

నందు జలమార్లమును కల్పించి కర్తములను గుం[డముగాను చే చుసి అన్ని 

భ్యదములందును ఠకారికలను కల్పించిన వచో శాంతయగును భృదము 

యొక్క నడుమ జలమార్గమును కల్పించినచొ మేముధోదృవయగును. 

అటులే కర్ణములందును జలమార్ధములను కల్పించిరేని హంసనియగును* 

వెనుక భడమున ముఖభదమును రచించినయెడల హంసతిలకయగును 

ఈ 6ను ఒక్క అంతస్తు కలవి. 

148. మూడంతస్తులుగల [పాసాదములు 7 
అపరా, 176వ సూ. 

కో! షడ్భాగ శ్చైవ విసార ఆయామోకఓషాంశ ఏవచ। 
ల ఉషా పతి ట్ 

సార్దభా గాభ వేద్చిత్తిః శేషం గర్భగృహం భవేత్! 13 
క ర్రైకూటాని కార్యాణి భూమి కా తయమేవచ | 

తదూరే ఇవేదికాస్కంథో వలభ్యశ్చతదూర్ద géu 14 
దలు 

చతుర్భాగం పృషభ[ దం తదర్హం వామదక్ష వ్వా 

అర్హభాగస్తునిమ్మాసః కర్రేసా ్ యదుదకాంతర రమ్॥ 16 

16] 
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భదే భదే చవలభీ వారాటాకూట ఘంటికా। 

శృంగారాచతదానామ దుర్హభాదేవదానవైఃి॥ 
1 

అర్హభాగాభ(ద కర్రీ భవేత్కు ముదమంజరీః 

ణ(దేజంబుమార్గెః కుముదా స్వస్తికా కర్పసాదృ శః 1 

సృష్టభ్యదేముఖభ్నదం రమ్యానామతధోచ్యళే। 

పక్షభ దేముఖభ దం మాహేందీ సర్వకామదా॥ 1g 

పృషభ|దేపతిభదం నామ్నాపర్యంతకీ మతా।ః 

ద్వితీయ తలచ్చందేషు వలభ సప్తకం తథా॥ 19 

తా॥ విస్తారము 6 భాగములు, పాడవు 8 భాగములుచేసి' చుట్లూ 

గోడ 1కే భాగము చేయగా శేషించినది గర్భమగును, (3.5 భాగముల 

గులు) కర్ణములందు కూటములను మూడు అంతసులు చేసి ఆపెనవేదిక 

స్కంధము పెన వలభిని చేయవలెను. వెనుక వెపున భృ దము 4 భాగము. 

లును. కండియెడమల 22 భాగముల చొప్పునను నిరమము 3 భాగ 

మును, కరమున జలమార్గమును అన్నిభ్యదములందు వలభియును, 

వరాటపద్దతితో కూటములు ఘంటయును, రచించిరేని శృంగారయగును, 

భదములయందు కర్ణికలు భాగమును చేసిరేని కుముదమంజరియగున్ల 

భ[దమున జలమార్లమును క్రల్సించినచో కుముదయగును, కర్ణములకీ 

సమానముగా చేసిన జిలమారములు కలది స్ట సికయగును. పృష్టమ 

నందలి భ్యదమున ముఖభదమును రచించినయెడల రమ్యయగును, 

_పక్కలియందలి భృదములకు ముఖభ్మ దములను ఠచించినచో మా మాహేం క 

యగును. వెనుక భ,దమునందు (పతిభదమును రచించినయెడల పర్య 

తకి యగును. ఈ 7ను మూఢంతస్తులుగల _పొసాదములు, 

149. అయిదంతస్తులుగల [నాసాదములు 6 

అపరా, 176వ సూ. 

శ్ అష్టభాగశ్చ విస్తార ఆయామోదశ భాగికః! 

ద్విభాగోభత్తి విస్తారః శేషంగర్భ గృహం భవేత్॥ 
ళం 
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ద్విభాగః కర్షవిప్తార ఉదీకాంతీర భూషితః। 
(తిభాగం భ్యదమిత్యుక 0 భదార్తేపరథో భవేత్॥ - 21 

భాగార్ధం నిర్ణమం కుర్యాద్ రే (పతిరధేఒథవా! 

(తిభాగం కుకిభ(దం చ భాగార్దేపక కర్ణికా! 22 

గర్బతులో్య(చ్చితావేదీ పంచభూమాహితా తథా? 

రథోపరథక రైతు కూక్రైశ్చ వివిధైః (క్రమాత్॥ ౭3 

వేదూూరే కవలభీచైవ హాక్జిలేఖా్య వామదక్షి ను? 

అశో కానామ విఖ్యాతా సంసారశోక | తాసిని! 24 

వార్వంతరం |పతిరథే చంపకా సర్వకామదా। 

ఇ దోదకైర్యసంతా సాతి కర్ణే మకరకితకీ॥ 25 

పునః కార్యం (పతిరథ గాంధారీ సర్వకామదా। 

భే భదే (పతిభదం సర్వతొభ|దికా భవేత్॥ 26 

తా॥ విస్తారము 8 భాగములు, నిడుపు 10 భాగములుచేసి చుట్టూ 

గోడ 2 భాగములుచేయగా 4 భాగముల వెడల్పును 6 భాగముల పాడ 

వునుగల గర్భ మెర్చడును. కర్ణము 2 భాగములు; జలమాధముతోను, 

భృదము కి భాగములు, (పతిరథము 1కి భాగమును, భదమునకును 

(పతిరథమునకును నిధమము 1 భాగమును, (పక్క భృదము ౩ భాగము 
లును, దాని (పక్క కర్ణికలు ఇ భాగము చొప్పునను, గర్భముతో నమాన 

ముగా వేదికయును అయిదంతస్తులును, భదము, ఉపరథము, కర్ణము 

ఏనియొక్క శిఖరములు ఆనేక విధములుగా చేయవచ్చును. వేదిక పెన 

వలభియును, దానికిరువైపుల ఆలేఖ్యమును, కలది అశోక యగును. పతి 

రథమున జలమార్లమున్న చో చంపక యగును, భదమున జలమార్లము 

కలది వసంతయగును. కర్ణమున జలమార్గము కలది మకరకెతకయగును, 

(పతిరథమునగూడ జల మార్లము కల్పించినయెడల గాంథారి యగును. 

భృదములన్నిటి యందును (పతిభదములు కలిగినచో సర్వతోభద 

యగును. ఈ 6ను ఆయిదంతస్తులు గల (పాసాదములు. 

150. ఏడంతస్తుల (పాసాదములు 6 
అపరా. 176 సూ, 

క్ష! దశభాగశ్చ విస్తార ఆయామశ్చ ద్విసప్తకమ్। 

(తిభాగాచ భచేద్భిత్తిః ఛేషంగర్భగ్భ హం భవేత్॥ 27 
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ద్విభాగః కర్ణ విస్తారః సార్హః (పతిరథో భవేత్, 

ద్వితీయస్తే నమానేన భ్యదం వేదాంశ విస్తరమ్॥ 2 

తిభాగోభ ద విస్తారో భాగార్దం పక్ష కర్ణికా! 

కుకిభ ధం తిభిర్చాగె స్త స్తదర్తః (పరథో "భవేత్! 29 

గర్భ తుల్యోర్హ్వ వేదీచ భూమికాసప్తచో। చృతాః 

వర్హాబర్జ్రావిడైః కూడు ర్నాగరైెశ్చ విశేషతః. క్రి 

వర్ధమానితదానామ వండితా తిదశ్రైరపి। . 

భదోదకైః శ్రీశెలజా నంద్యావర్తి కర్గోద కైః॥ 31 

వార్యంతరం |పతిరభే మహా ల కాంతిశ్చ కామదా। 
మెవుకూటాభిధానంచ కర్ణకు ర్యాచ్చ భ|దకమ్॥ లి 
త్రైలోక్య తిలకాఖ్యాతా భే చ్యేతృతి భృదకమ్। 

స్రిసంజ్ఞకాశ్చ ,పాసాదా వలభ్యః పంచవింశతిః॥ తీ 
వరాటేకూటి రోదయత ఉఊర్హ్వమానం విభజ్యతే। 

ఏషాం యుక్తా విధాతవ్యాః ప్రాసాదాః సర్వుకామదా?॥ క 
ఘూ(త సంతానగుణ కీర పకాశ పోక్ళ జ్ భువనదేవాచార్యో ౪ pe 

ఇతి 

పరాజిత సృద్బాయాం త్రసంఖ్లో వలభ్మపాసాదాధికారో నామష్షట్ 

తా॥ విస్తారము 10 భాగములు, ఆయామము 14 భాగములు నే 
చుట్టూ గోడ గ్య భాగములు రచించినయెడల లోపల విస్తారము శ్ష భాగము 
లును దొ పాడవు 8 భా ములునుగల గర్భ మెర్చుడును. దర్పము 2 భాగములు 
(పతిరథము 1] భాగము చొప్పున రెండును భ। దము 4 భాగములు చేదు 
వలెను. మజియు భ్యదమును వి భాగములుచేసి దాని (పక్క ల కర్లికలు 
4 భాగము చౌప్పున ర రచించక లెను. పక్కుభ[డము 3 భాగములును, సై 
రథము 13 భాగమును చేయవలెను గర్భముతో సమానముగా పెన వే 
కను రచించవలెను. 7 అంతస్తు బండవలెను వరాటవద్రతిగాని, వార 
పద్రతిగాని, నాగరపధద్ధతిగాని శఖరములకు చేయవచ్చును. అట్టు చేయబడి 
నది వర్తమానియగును. దానికే భదముల జల మార్గముంచినచో శ్రీ శైలజ 
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యగును, కరమున జలఅమార్గమున్నయెడల నంద్యావర్తియగును, (పతిరథ 
వమన జలమార్గమును కల్పించినచో మహాకాంతియగును, కరమున భధ 
అచ = శ్ : లు . మును రచించిన యెడలమేరు కూటయగును. భ(|దమున పతి భదమును 
రచించినయెడల త్రెలోక్య తిలకయగును. ఈ 6ను వీడంతనసుల (పాసాద 
ములు, ఇట్లు మొత్తము 25 స్రీసంజ్ఞగల (పాసానములు విభజింపబడి మ. 

యున్నవి. (అనుబంధము 41 నుండి 46 వజకుగల పటములు చూడుడు) 

151 సింహావలోకన (పాసాదములు 25 
అందు పుష్పకము మొదలగు 5 

విశ్వుకర్క్మోవాచ, 

అపరా, 177వ నూ 

శో (పాసాదాన్ సంపవక్శామి జాత్యాసింహావలోకనాన్, 
ము ణు 

ఛాద్యోధ్రమేసు ఘంటాభిః సింహక త్లైర నెక ధా॥ 1 
గ దో న అగిన న ట్ wn ం పుషప్పుకోభ[ ద పజ్మాఖ్యా నంద ౧; నందారావచ్తకః్న 

సర్వతోభ్యద సింహొచ మందరః పుష్పభ, దకః॥ 5) 
చెలాణ పిన్ ణం © బా య్య య ల వా Eg కైలా సశ్సజయః రాంతో మనొహృచ్చారు వర్ధన | 

సంభవోర J] కూటశ్చ తారాగణ సులోచనా॥ ఫి 

హివువాన్ హేమకూటశ్ళ పృద్విజయ సుమి శకొ, 

ఐఎరావతోహంస పక్షః పకిరాటో పుష్టుకోదయః॥ 4 

దారుక ర్మారాజితాశ్చ దారుజాః పంచవింశతిః। 

గదరా మూతే ముంలి "8 mH Hae ద్వారచ్చాబ్యలూమవ త్ర ఘంటాద్యైః సింహకర్షకై $1 ర్ 

చతురశత్రీ కృతేక్షే తే చాష్టథా[ పవి భాబితే | 

. Fat a స్యా షా “గి నానన యాం జాగ భాగా(భమోభిత్తి స్తథా స్యుర్మధ్యభిత్త యః॥ 6 

శేషంగర్భగ్భృహం కుర్యాద్ విస్తారసమము[చ్చితమ్। 

మథంగరొాంబభితినూ। తే | భమ సంభ మోక్షయో; మధథధ్య్యగర్భంభిత్తిసు (త (భమంతీ సంభమోక్షయో $॥ . 7 

ad గో 

సూ తమానాయతం కుర్యా న్మృండపంసమసూ (తకై 8! 

on 
బకం భ్యారం(తీణివాజపి భె చం దావలోకనమ్॥ 1. 
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త తభాద్య (తయంకార్యం చత్వారః సింహకర్ణ కాః; 

ఊర్జ్వఘంటాతధైవైక పుష్పకః సర్వకామదః॥ 9 

ద్విభాగః కర్ణవిస్తారో భ్యదంభాగ చతుష్టయమ్। 

నిరమంచైక భాగేన సర్వ భ్యదేష్తాయం విధిః॥ 10 

అ పైవసింహక ర్హాశ్చ (పతికర్ణ్జాష కంతథా। 

భ(ద్రకోనామ విఖ్యాతః సర్వదాభ్యదకారకః॥ 11 
భదంతు కర్ణి కాయు క్తం చతుర్భిః సింహకర్ణ కైఃః 

పద్మకస్తు సమాఖ్యాతః కర్తవ్యః సర్వదైవతే॥ 12 

నిర్ణమోభ్యదభాగశ్చ సీమామానేన విస్తరః। 

నందనః ససమాఖ్యాతో నంద్యావ ర్తః (పభ దకే॥। 13 

తా॥ సింహవలోకన పాసోద లక్షణము. “ఛాద్యఛాద్యోద్భవా 
ఊర్ద గం సింహక ర్థెర్వీభాపి.తాః. ఘంటాఘంటా కృతిం కుర్యాదిత్తం సింహా 

వలోకనాః” (అని అపరా. 103వ సూ. 89వ శ్లో అంతస్తులు వరున గావిం 
చుచు సింహకర్ణములునుపెన ఘంటయును రచింపబడునవి సింహావలోకన 
([పాసాదములు, వుష్పకము, భదము, పద్మము, నందము, నంద్యావ ర్తముః 

సర్వుతోభదముః సింహము, మందరము, వుష్పభ[ దము, కైలాసము, 
జయము, కాంతము, మనోహరము, చారువర్దనము, సంభవము, రత్న 
కూటము, తారాగణము, నులోచనము, హిమవంతము, హెమకూటమ్ము 
పృథివీజయము, మి(శకము, ఐరావతము, హంనసపక్షము, గరుడము, ఆను 
25 నామములు కలిగియున్నవి. ఇవి దారుకర్మజములు. చతుర్మశ (పదేశ 
మును 8 భాగములుచేసి గోడ 1 భాగము, (భమము 1 భాగము, లోపలి 
గోడ 1 భాగము, మిగిలిన 2 భాగములు గర్భము చేయవలెను, విస్తార 
ముతో సమానముగా యెత్తును చేయవలెను. గోడలతో సమానముగా 
నూూత్రమునుపట్టి స్టంభములను కల్పించి నలుచదరముగా అదే కొలతతో ' 
మండపమును ముందు భాగమున రచించవలెను. ద్వారము 1 గాని లేక 
తి గాని చేయవచ్చును. భ్యదమున చం దావలోకనమును, ఛాద్యములు 
న్కు సింహకర్ణములు ను రచించవలెను, ఆపైన ఘంటను రచించిరేని 
పుష్పకమగును, కర్ణముయొక్క విసారమును 2 భాగములుచేసి భదము 
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4 భాగములును నిరమము 1 భాగమును, ఇట్టునలు వెపుల రచించి సింహ 

కర్ణములు 8 కల్పించినయెడల భృదమగును. భృదముల యందు కర్ణిక 

లను రచించి 4 సింహకర్పములను చేసినచో పద్మమగును, భ(దమున 1 

భాగము నిర్ణమమువచేసి సీమను కల్పించిన యెడల నందనమగును. భద 

మున [పతిభ్యదమును రచించినట్టయిన నంద్యావర్తమగును. 

152. సర్గతోభ[ దము మొదలగు శ 

అపరా. 177వ సూ. 

నో! విభక్తెవశధాఛందే ద్విభాగః కర్లవిస్తరః | 

(తిభాగంచ భ వేడ్భ(దం భ(చార్దం (పరథ స్తథా॥ 15 

భాగోభాగా(భయోభిత్తిః శేషంగర్భగృ హంమతమ్। 

మండపంపూర్వ మాఖ్యాతం స్తంభానాంగర్భ సూూతకః॥। 15 

సింహకర్ష స్తతశ్చాష్టా _పకిక ర్లాశ్చషాడశ। 

పంచఘంటా సమాయుక్తం సర్వతోభదలక్షణమ్॥ 16 

మల్లఛ్చా ద్యంఖ్యాతమూర్ర్వు సింహనామస ఉచ్యతే! 

మండరోనవ ఘంటాథ్యః పుష్పభ్యదః (పభ దకే॥ 17 

తా॥ విసారమును 10 భాగములు చేసి కర్ణము 2 భాగములును 

భద్రము కి భాగములును, (పతిరథము 3కే భాగమును చేయవలెను, 

గోడ ఓ భాగమును, (భమము. 1 భాగమును, లోపలిగోడ 1 భాగమును, 
చేయగా మధ్య 4 భాగమును గర్భ్బమగును. దానిముందు మండపమును 

గర్భ షుతో సమానముగా నూలుపట్రి స్తంభములను నిలుపవలెను, సింహ 

కరములు శ పతికర్ణములు 16 ఘంటలు 5. ఇట్లు రచించిరేని సర్వతో 

భృదమగును, మెన మల్లచ్చాద్యమును రచించినయెడల సింహమగును, 

ఘంటలు 9 రచించిరేని మందరమగును, భృదములయందు (పతి భద 

ములను రచించినచో పుష్పభ దమగును 

153. కైలాసము మొదలగు 3 
అపరాజిత 177వ సూ తము 
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క్లో భక్తే ద్వాదశధాఛందే డ్విభాగోకర్ణవిస్త రః। 

కర్ణతుల్యః |పతిరథః శేషం యుంజీత పూర్వవత్॥ 18 

భ్యదం వేదాంశ విస్తారః భే చం|దావలోక నం। 

_తిచ్చాద్యం మల్లచ్చాద్యోర్ట్వ కైలాసోనవ ఘంటక ః॥ 19 

భ డెదథధ్యాత్ (పతిభ[దం సింహకర్ణాశ్చ షోడశ | 

జయం తోనామ విఖ్యాతః కాంతః స్యాత్ (పతిభ్యదకి॥ 20 

తా॥ విస్తారమును 12 భాగములు చేసి కర్ణము 2 భాగములునుః 

(పతిరథము 2 భాగములున్ము భ్యదము 4 భాగములును బేయవలిను, 
గోడ 1 భాగమ్ము (భమము 1 భాగమ్ము లోపలిగోడ 1 భాగమునుచేసి 
మిగిలిని గర్భము చేయవలెను, భృదమున చం దావలోకనమును, మైన 
చాద్యములును మల్ల ఛాద్యము ఆపైన 9 ఘంటలును రచించి రేని కెలాన 

మగును. భదములందు (పతిభడములను 16 సింహకర్ణములను ( రచిం 

చినచో జయంతమగును. (ప్రతిభ దములకుగూడ సింహములను రచించిన 
యడల కాంతమగును. 

154. మనోహరము మొదలగు 6 
అపరా, 17వ నూ, 

శ్లో చతుర్దశ విభక్తేచ ద్విభాగా బాహ్వ్యాభి తయః। 

విధేయం పూర్వవచ్చేషం షడంకో భద వీస్తరః॥ 21 
మల్లచ్చాద్యే పంచఛాద్యం శాంతిదః నె స్యాన్మనోహరః। 
చారువర్దనః (పభదే సంభవ; పక్షక్రరికః॥ 22 
(పరధాంతే యదాకర్ణి రత్సకూటః సనామతః। 
తారాగ శోద్దిఘంటాస్యాడ్ ద్విక ర్పశ్చ సులోచనః॥ 23 

తా॥ విస్తారమును 14 భాగములుబేసి వెలుపలి గోడ 2 భోగము 

లును, (భమంతిక 1 భాగమును _ లోపలిగోడ 1 భాగమును చేయగా 
గర్భము 6 భాగముల గను భ(దము 6 భాగములును మిగిలినవి పూర్వము 
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వలెనే చేయవలెను, మల్లచ్భాద్యమున 5 ఛాద్యములును రచించిన యెడల 

మనోహరమగును. (పతిభ[దముఅను రచించినచో _చారువర్థనమగును* 

పక్క లయందు కర్షికలను కల్పంచినచో సంభవ మగును, (పతిరథముల 

యొక్క వివర కర్ణ్షికలుంచిన యెడల రత్నకూటమగును. రెండుఘంటలను 

రవించినయొడల తారాగణమగును, కర్ణములు 2,2 చొప్పున రచించిరేని 

సులో చనమగును. 

155. హినువంతము మొదలగు 7 

అపరా. ఓ77ప నూ. 

నో భత్తషోడశధాఛందే ద్విద్వ్యంశా భమభిత్తయః। 

శేషం గర్భం |పకుర్వీత పూర్వమాన (_పకల్పితమ్॥ ణి 

మల్లచ్చాట్యే సప్రచ్చాద్యం ఘంటా; సప్త శెవచ। 

హిమవాంశ్చతదానామ పూజ్యఃసురనరోరగైః॥ 25 

సింహకర్ణ్షది(కం కుర్యాత్ సూమకూటః ఉచ్యతే! 

భ( దంచ కర్ణి కాయు క్తం కామదః పృథి ఏజయః॥ 26 

మి(శకోజంబ్యంతరే కర్ణం భదే ఐరావతస్తథా। 

భ(చార్దేచెవ నిష్మాసో హంసపక్షస్తు నామతః॥ 27 

చ్వినిర్ణమాః పక్షిరాజు? క ర్తవ్యః సర్వకామదః। 

దారుచ్చందేషు చేత్యుకాః పుష్పాద్యాః పంచవింశతి? 28 

ఇతి సూత సంతానగులుకీ ర్తి (పకాశ పోకు శ్రీ భావనదేవాచార్యోళ్తా 

చీరాజిత పృచ్చాయాం సంహావలోళన (పాసాదనిర్ణయాథికాలో నామ సప్త 

తా॥ విస్తారమును 16 భాగములుచేసి (భమము 2 భాగములు 
గోడలు 2.2 భాగములు చేయగా మధ్య శభాగములు గర్భముండును, మల్ల 

చ్భావ్యమున 7 ఛాద్యములను కల్పించి 17 ఘంటలను రచించినచో హిమ 

వందమగును. ఆందు ౩ సింహకర్పములను చేసినయెడల హేమకూటి 

మగును, భ(దమున కర్గికలను కల్పించినట్టయిన పృథివీజయమగును, 

17) 
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జలాంతరములను రచించిన యెడలి మ్మిశకమగును. భదమున కర్ణ 

ముస ఐరావతమగును, భదములో సగము నిరఘమమును చేసనయెడం 

గును. రెండు నిరమములను రచించినయెడల గరుడమగును, హంసపక్షమ 

ఈ 25ను దారు నిర్మాణములు. 

156. అపరాజితుని నిమానజాతి 64 | సాసాదములు 

అందు నిన పాసాదములు 8 

అపరా, 106వ నూ. 

న భూమిజచ్చందకాఖ్యాతా స్తవె శృచకుర్మశకాః। 

రథోపరథభ్యదావై విమానాః సర్వకామదః॥ 32 

తా॥ భూమిజ [పాసాదముల కొలతలతోనే అంతస్తులును నలుచడర 

మును కలిగి రథములు (పతి*థములు భ(దములు మొదలగువానితో 

రచింపబడినవి విమానజాతి యగును, 

అపరా. 179వ సూ, 

1 నామానికధితావెంపం లక్షణంశృ సాం (పత మ్ 
పళ, c- 

విభ క్రభాగ సంఖ్యాశ్చ తలచ్చం దోర్ట్యమానతః || li 

దశధాభాజితేకే తే ద్విభాగః కర్ణవిస్తరః | 

పంచభాగం భవేద్భ(ద మర్దభాగాతుకర్షి కా॥ కలి 

కర్ణెశృంగాలు కార్యాణ్ భూమిజానామను[ కః! 

ఘంటాకలశ సంయుక్తో విమానః పంచభూమికః॥ 19 

భృదేచైవోగధ్రమాః పంచ కర్ణే శృంగాణిచాష్టహి। 

నాగరచ్చందజః కార్యః సర్వభ్మదోనవాండక ॥॥ 20 

తస్యాపిభ్న దజం శృంగం గజపృష్టస్థు కామదః। 5 

ద్వ్యష్టకర్షః పంచభూమో విమానభదః పద్మకః॥ 21 

కేశరీపూర్వవజ్టేయః కర్షతిలక శృంగకైః। 

విమానజంచ శిఖరం వృషభః సర్వకామదః॥ 22 
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సర్వభ( జే కర్ష కదం నష్టాంగం మూ లనాసిక మ్, 

ముక్త కోవాశ స విజేయః సర్వకామఫల్మ పదః 1 23 

గజపృ షై మే. ద్వ్యూరుశృంగం కర్తవ్యం సర్వకామదం। 
నలినీకః స సవిజ్ఞేయః కర్తవ్యస్త్రి పురాంత కే॥ 24 

మల్లతలం భూమిజవద్ (దావిడకర్మ చర్చతః। 

_దావిడస్తు తదానామ క ర్తవ్యస్తు మ హెశ్వరే॥ 25 

తా॥ శివ పాసాదములు శకి నిర్మించు లక్షణములను చెప్పుచున్నాడు 

విస్తారమును 10 భాగములుచేసి కర్ణము 2 భాగములు భ(దము' 5 భాగ 
ముల్కు కర్గిక శ్రీ భాగము, కర్ణమున శృంగములును, వరుసగా ఘంట, 

కలశము మొదలైనవి 5 అంతస్తులతో రచించిరేని విమానమగును, భద 

మున 5 శృంగములున్సు కర్తములు కియున్తు నాగర పద్దతియును, 9 

అండథములును కలది సర్యతోభ[ దమగును, భదమున  శృంగమును 

రచించిన యెతల గజపృప్పమగును. కర్ణములు 16ను అంతస్తులు 5ను 

ఫృవమున విమానమును రచించినయొడల పద్మకమగును, కశదిని 

రచించి కర్గమున తిలకమును నృంగమును. శిఖరము విమాన పద్దతిగను 

రచించినచో వృషభమగును. కర్ణములు లేకుండ 4 భ(దములను రచించి 

(పథాన నాసికను కల్పించిన యెడల ముక్తకోణమగును. గజపృష్థమున 

ఉర? శృంగచులు 2 రచించనచో నలినికమగును. భూమిజమువఠె 

మల్ల తలమును (టావిడ పద్దతితోను రచించిన రమెడల (దావిడమగును, 

ఈ 8 శివపాసాదములని తెలియవలెను, 

157. విష్ణు సాసాదములు శీ 

అపరా, 179వ సూ 

సో వర్తమానస్య సంస్థానే పక్షేకుర్యాత్త ధూర్హ తః! 

కూటాపృతంచ శిఖరం పకిరాజోగ్ళహం (శ్రియః ॥ 2 

యామో్యత్తరేవినాపకం సభ వేద్వర్హమానకః। 

శంఖనాఖి సమాకారః శంఖావరస్తు స్పప్టితః॥ ౭7 
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శ్రీనవక్సృభ్యద కర్టైషు కుర్యాత్తిలక శృంగకమ్। 

(పరథః స్యాల్లతినజః పుష్పకః సర్వకామదః॥ 2 

లతాఖ్య సర్యతోభ| దం తాదృక్ శృంగే గృ హెశ్వరః। 

అష్టభ దశ్చాష్టకోణః స్వస్తిక ః పంచభూమిక $॥ 29 

చతుర|శం వినాభదై రుచకః శిఖరేతధా। 

అష్టభ దోద్వ్యష్టకో వోజాశ్వభూ మః పుఖ్యువర్దనః॥। 80 

తా వర్ణమానమున దకిశోత్త రములయుదు పక్షములను రచించి 

ఆపెన కూటములతో శిఖరమును రచించిరేని గరుడమగును. పక్షములు 

లేకుండ రచించినయెడల వర్ణమానమే యగును, శంఖనముయొక్క నాఖితో 

సమానముగ శిఖరమును కల్పించిరేని శంఖావ ర్తమగును. శ్రీవత్స భ(్యదము 
యొక్క కర్ణములందు తిలకమును శృంగమును కల్పించి లతిన పధతితో 

(పతిరథమును రచించినయెడల పుష్పకమగును. లతాఖ్యమున అంత బను 

భ్వదములను రచించి శృంగములను నుంచిరేని గృహరాజమగును. ఖభ్యప 

ములు శి కర్ణములు 8 అంతస్తులు 5 రవించిన యెడల స్వప్తికమగును, 

భ్యదములు లేకుండ శిఖరముకొ నలుచనరముగా రచించినయొుడల రుచక 

మగును, భ్యదములు 8 కర్ణములు 15 అంతస్తుబు 7 రచించిన యెతల 

పుఖ్యవర్దనమగును, ఈ 8 విమ పాసావములు. (అనుబంధము 47 నుండి 

50 వజికు గల పటములు చూడుడు) 

158. (బహ్మపాసాదములు శీ 
ఆపరా. 179వ సూ 

నో కేసరిభ(దే(తి శృంగం కర్లేరుర్యాచ్చమందరమ్। 

నవభూమ్యు చ్చితారేఖా మేరుర్వై్మ]బహ్మణోమతః॥ కె 

భదేకర్ణే ద్విద్విశ్ళంగమేకైకం |పరథే తథా 
మందరః స సమాఖ్యాతః పంచవింశతి కుంభక $॥ 32 

నందిశాల కర్ణశ్శంగం క ర్తవ్యంచ నవాండకమ్। 

కైలాసశ్చ తదాః నామకర్త వ్యః పురమథ్యగః॥ 33 
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దేయం భ( దంచ రుచకే హంసః కర్గోదకాంతరైః। 

తత్పాగ్గం వాశ్చ కరవ్యాః సభవేద్భ్యద సంజ్ఞకః॥ శ్ర్శ 
తస్యభ[దోధమాఃపంచ భవేదుత్తుంగ సంజ్ఞక 1 

ఏకం శృంగం భదశ్చంగే విదుస్తం మి(శకాభిధమ్॥ శి5 

వృతం మాలాధఠం కుర్యాద్ వలభ్యాకృతి శృంగకమ్; 

ఘంటాఘటయుతా 8 సర్వే కర్తవ్యాః సర్వకామదాః॥ కె 

తా।॥! కేసరియొక్క భ|దమున శి శ్యంగములును, వ:ందరమువలె 

కర్ణములును, 9 అంతస్తులును, పెన శిఖరమును కలది మేరువగును, 

భదమున 2 శృంగములును, కర్ణమున 2 శృంగములును, (పతిరథమున 

1.1 శృంగమును 25 కుంభములు ను కలది మందరమగును, నందిశాల 

యందు కర్ణము లకు శృంగములును, 9 అండక ములను కలది కైలాస 

మగును. రుచక మున భద నమును జలఅమార్గముల రచించినయెడల 

హంసమగును. భ[దముఆకు ప్రాగ్గ్రీవములను ర వించినయెడల భద 

మగును. ఇభ తమునందు 5 శృంగములను రచించినయెడల ఉత్తుంగ 

మగును. భ మున 1 శృంగమును రచించినయెడల మ్మిశకమగును, 

గుం[డముగా వలభివలె శృంగముబును, ఘంటకుంభములతో అన్నిటిని 

 రచించిలేని మూలాథరమగును. ఈ 8 యును (బహ్మ (పాసాడములు. 

159. సూర్య(పాసాదములు శ్రీ 
అపరా, 179వ నూ. 

ణో విభక్సే చాష్టధాఛందే పంచాండః కర్షశ్చంగక మ్! 

పం ధమయుతం భ(దం గవయో నామనామతః॥ 37 

కర్లో zs తిలకందద్యా చ్చిితకూటస్ప సంజ్హీతః। 

పంచణభూ మోవి నాభఖడై9ః కిరణుః సూర్యకర్హత et 38 

పాగింవా నైవ భ్దేమ భ వేత్సర్వాంగ సుందరః। 

వర్ణ మా'నేతు (పొగ్గింవాః శ్రీవత్స ఆ దకాంత రైః॥ వ్ర 

డ్వ్యష్టక రా వినాఖ ఖేదం పద్మనాభో ఒబ్దప(తవత్। 

రుచకేతు చతుర్వ్వ్యారం సవెైరాజ్యాఖిధా నక £॥ 4౮ 
య ఊం 
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భిర్హముగాను ఏనుగు యొక్క వీపువలె రచింపబడినది వలభియగును, 
జ ధములును కర్ణములందు శృంగములును కలది సువర్ణమగును,. శకేశరి 
ధ్రుకు కర్ణములయంఎదు కూటములను రచించినయెడల పింహమగును, 

క్రూాటముల పెన తిలకములను రచించిరేని విచ్చితమగును. భదముల 
యందు శృంగములును, భ[ దములకు 4 (పాగ్గీYవములును కలది యోగ 
కుఠమగును, భదములని న్నియును పరాటపద్ధతితొను శ ద్వారములును 
దచించిరేని ఘంబానాదమనును, కెశరియొుక్కు “కర్ణము ఇందు కూటములును 
లేఖ 5 కూటములతోను భ| దములయందు శృంగములు రిచించిరేని పతాకిన 
దుగును. ఈ 8 దేవీ పాసాదములు, 

161. గణపతి (పాసాదములు కి 
వ సూ[తము 

నో! విభక్తేదశధాకే[తే కా రయేచ్చ లతాఖ్యజమ్ | 

తస్యద్వితియోరు శృంగం గుహాధారః స స స ఉచ్యతే! 47 

శలాకోనామ విజ్రేయా వేయుకోరుచకో ధమెః 01! 48 

(దావిడే తేక భూమిశ్చేక్ కుంజరః సర్వకామదః। 

(తిభూమో(దావిడ (త్యంగో భవెద్రర్షాభిధానక :॥ 49 

అతినే వర్దమానశ్ళద్ విజయోభ_దకోద్ధమెః। 

ఆపభ[ దం వినాక న్రైదుదకుంభస్పకామదః॥ 50 

మోదక శ్చైత్యకాకారః శిఖరం వలికోఒన్యతః 

తా॥ విసారమును 10 భాగములువేసి లతాఖ్యమున 2వ ఉర; 

శృంగమును రచించినయెడల గుహాధారమగును, భ[ దము (పక్కనుండి 

మంజరియును, భ| దము పెన శృంగములును కలది శలాకమగును 

రుచకమున భ్య్రదములయందు శృంగములుండినచో వేణబుకమగునుం 

_దావిడమున ఒక్కటై అంతస్తుగా రచించినయెడల  కుంజరమగును. 

_దావిడమున శకి అంతస్తుబును "కర్ణము, భృదము, విమానము ఈమూడును 

రచించినయెడల హర్షమగును, వర్ధమానము లతిన పద్దతితో రచిఆచి 
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భ|దములయందు ఉధమములున్నచో విజయమగును. కర్ణము 

లేకుండ 8 భ(దములు రచించిరేని ఉదకుంభమగును.  చైత్యముక 

గుం|డముగాను శిఖరముతో రచించిరేని మోదకమగును, ఈ 8 గణక 

[పాసాదములు, 

162. జినేం[ద (పాసాదములు శ్రీ 

ఆపరా. 179వ సూ. 

కో! ద్య్యష్టకర్ణావినా భద్రైః సమహాపద్మ సంజ్ఞక | 5] 

ద్విభూమిక గృహా కారః కూటే ఘంటా తృతీయకా। 

విఖ్యాతోహర్మ్య్యనామ్నో జ్ఞైయంతః |పత్యవిందకై 1॥ శ] 

_ చత్వారోమండపాస్తస్య సభవేధంధమాదనః॥ 

సపాంగోభూమిజిః పంచ భూమః స్యాచ్చతశృంగక 8॥ . 

నిరావేదస్తు ,'పాగ్గవై ర్వి_ఖాంతశ్చ చతుర్ముఖః। 

వికేకమురు శృంగంచ కామదః సమనోహరః॥ 5 

తా॥ భదముబు లేకుండ 16 కర్ణములును రెండు ఆంతస్తుషన్ల 

కలచి మహాపద్మమగును. మూడు అంతస్తులును గృహమువలెను కూటమ 

ఘంట కలది హర్మర్థమగును, (పత్యవిందములు కలది ఉజ్జయం 

మగును. మండపములు నలువైపుల శ కలది గంధమాదనమగున్న, 

సప్తాంగములును 5 ఆంతస్తులును కలది శతశృ్ళంగక మగును. (ప్రాసి! 

ములుకలది నిరావేదమగును, నలు వెపుల ద్యాఠములు కలది వి భాం! 

మగును. నలువైపులజఒక్కొక్క ఉరః శృంగము కలది మనోహరమగున్న 

ఈ 8 జినేంద [పాసాదములు, 

163. సమస్త దేవత్మాపాసాదములు ట్రే 

అపరా. 179 సూ, 

శో! వృకోవృతాయతశ్వెవ వైత్యోవైవేద్యలం కృతః। 

సుభ దోభ్యద శృంగేషు కింకిణీ నామ (పోచ్యతే॥ ‘fs 
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భ(దోద్దమెశ్చలయన;ః పటి టైశ్చాబ ర వ వరండిక క! 

ద్వ్యలింధకకళ్ళ విభవః పటిఘాతెస్తారాగణః॥  - 56 

చతుః షష్టిశ్చ కథితాః (ప్రాసాదాః సర్వకామదాః। 

పూజితా; సర్వదెశేషు సర్వదేపసుఖావహాః॥ ర్ 

ఇతె నూత సంతానగుణకీర్తి (ప్రకాశ (వ్ శర్మ శ్రీ భువనదెవాచార్యోక్తా 

పరజిత పృచ్చాయాం విమానాదిచతుః షష్ట్మివాసాదల కంవాధీకారో నామె 

కోనాశత్ఫుత్త ర శతతమం సూ సూూతమ్, 

తాః వృత్తము వృత్తాయతమ్ము వైత్యము, వేది అలంకారము గలది 

భ( దము, శృంగములు కలది కింకిలకి, భరము నందు ఉధమములు కలది 

అయనవము, ఛాద్యము, వరండిక కలది ) పట్టిశేము రెండు ఆలిందములు 

కలది విభవము. ఈ 8 సమ స్తదేవతలకు యోగ 

164. నాగరణాతి (బహ్మ్మపాసాదములు 5 

విశ్వకర్మోవాచ 

అపరా 164వ దూ. 

శ్ వూర్లభ[ దః సుభదశ్ళ్చ శ్రీ శెలః కుముదోద్భవః। 

సర్వతోభ( ద ఇత్యుక్రాః (పాసాదాః |(బహ్మణః [పియాళ॥ 1 

విభక్తి తలచ్చందానా మూర్ద మానం విశేషతః! 

(ప యుక్తా వివిధాశ్చందా వాస్తువేద సముడ్భ వాః॥ ఛ్ 

భక్తైవింశతిధాక్షేతే (తిభాగః కర్షవిస్త రః। 

తత్పమశ్చ ,పతిరథో విస్తరేనిర్లమేతధా॥ 7 

ఇనాగానందిచ షడ్భ!ధం దభాగోభ[ద నిరమఃః 

చతుర్భా గాభ వేద్చిత్తిః నేషంగర్భగ్భహం భవేత్?! శ్రీ 

కర్లెద్విశృ్చంగం తిలకం శిఖరం నూర్యవిస్తరమ్! 

రథైకశ్చంగ తిలక మష్టాంశాచోరు మంజరి! శ్ర 

i8,) 
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నందికాయాంచ తిలక మురః శృంగం షడంశకమ్! 

రధోధమస్తతోభ।దే పూర్ణభ[దస్య లక్షణమ్॥ || 

ఉరః శృంగంచ వేదాంశం భదే కుర్యాత్ తృతీయకమ్; 

సుభ దశ్చ తదానామ (పాసాదః కతీతి భూపణ:॥ |] 

భదే శృంగం పరిత్యజ్య నందీశృంగాణి కారయేత్ 

శ్రీశెలశ్చ తదానామ కథితశ్చ విరించినా॥ | 

భే శృంగం కుముదకః కర్త వ్యః శుభ లక్షల$। 

కర్ణేచ తిలకం శృంగం సర్వతోభ్మద లక్షణమ్॥ /. 

తా॥ పూర్ణభ[ దము మొదలగు 5 నాగర [పాసాదముల యొక్ర 

లక్షణములను చెప్పుచున్నారు. విస్తారమును 20 భాగములు బేసి కరము 

8 భాగములు, |పతిరథము శి భాగములు, నిధమము 1 భాగమును నం 

1 భాగము, భ( దము 6 భాగములు, భద్రముయొక్క నిరమము 2 | 
ములు చేయవలెను. గోడ 4 భాగములు చుట్టూ చేయగా మిగిలిన! 
గర్భము, కర్ణమున 2 శృంగములును, తిలకమును, శిఖరము యొక 

విస్తారము 12 భాగములును, [పతిరథము 1 శృంగమును తిలకమును 

ఉరోమంజరి విస్తారము 8 భాగములును, నండికయందు తిలకమును 

మరల ఉరః శృంగము 6 భాగములును,; భదమునను రథమునను శ 

మములును కలది పూర్వభ్యదమగును. ఉరః శృంగముయొక్క విస్తారము 

4 భాగములుచేసి భ(చమున 8వ ఉరః శృంగమును కల్పించిరేని సుభ 

మగును. భృదమున శృంగములు లేకుండ నందియందు శృంగములిన 

రచించిరేని శ్రీశైలమగును, భ[దమున శృంగము కలది కుముదమగును, 
కర్ణమున తిలకమును శృంగమును కల్పించినయెడల సర్వ తోభ దమగును, 

ఈ 5ను |బహ్మపాసాదములు, 
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క్షేతే ద్వావింశతి ధా పూర్వవత్తల సంస్థిణిః॥। 

కర్లపరశమస్యచ నందికాచైక భాగికా॥ 14 

కర్చేపతిరథేచైవ ద్వేద్వేశ్ళంగేచ కారయత్। 

(తిభిర్చాగెశ్చ (పథమం సార్దద్వరంశం ద్వితీయక మ్॥ 1 

చంది కాయాంతతః శృంగం, శృంగం షోడశవిస్తరమి। 

శిఖరోర్ద్వే ఈ రః శృంగం షడ్చాగంచ తద|గతః॥ 16 

ఉపత్యంగం (త్యంశతః కిరి పతాక స్యచలక్షణుమి। 

ఈరః శృంగం తృతీయంచ బుషికూటః స ఉచ్యతే! 17 

తెఖోర్డే్ష తిలకం నంద్యాం శృంగం శ్రీవత్స ఉచ్యతే! 

తతః శృంగేచ విజయః సర్వకామఫల|పదః॥ 18 

శృంగేకూటం నంది శృంగం కర్ణసోగభయ పక్షతః। 

పకిరాజః సమాఖ్యాతః (పాసాదోభవనోత్తమః॥ 19 

తా॥ కీ ర్తిపతాకము మొదలగు 5 నాగర(పాసాదముల యొక్క 

లక్షణములను చెప్పుచున్నాడు విస్తారమును 22 భాగములు చేసి కర్ణము 

(పతిరథ ము ఈ రెంటి మద్య నందిక 1 భాగముచేసి మిగిలినవన్నియును 

పూర్ష్యమువలెనే చేయవలెను. కర్ణమున 2 శృంగములును, (పతిరథమున 

1) శృంగములును, చేయవలెను. మొదటి శృంగము రి భాగములును * 

రెడవ శృంగము 21 భాగములును చేయవలెను నందికయందు శృంగ 

మను కల్పించవలెను (ప్రధాన విఖర విస్తారము 16 భాగములును, శిఖ 

రముయమైన ఊరః శృంగము 6 భాగములును, దానిముందు ఉరః శృంగము 

భాగములును కలది కీరెపతాకమగును. మూడవ ఉరః శృంగమును 

రచించినయెడల బుషికూటమగును, రేఖ'పెన తిలకమును నందికయందు 

గంగమును కలది శ్రీవత్సమగును విస్తారమైన శృంగములు కలది 

విజయమగును, కర్లమునకూటమును, నందియందు శృంగమును, రెడు 

వెపుల పెంచి రచించినయెడల పకిరాజమగును, ఈ 5ను విష్ణు,పాసాదములు: 

166. నాగరజాతి జనెంద [పాసావములు 5 

. అపరా, 164వ సూ, 
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కి 

న పద్మరాగో విశాలాక్షో విభవోరత్న సంభవః 
(op) 

౬క్ష్మీకోటర ఇత్యేవం పంచైతేతు జినాశయాః॥ క 

క డ్రైినందీ_ పతిరథా పూర్వవచ్చసు సంస్థితా! 

నందికాభాగ నిష్కాసా ద్విభాగం పార్ఫ్యకోభణా॥ 20 

భాగానందీ పునః కార్యా వేదాంశోభ్య ద విస్తరః। 

నిష్కాసన్చెక భాగస్తు కర్తవ్యః శుభలక్షణః॥ 2} 

చతుర్భాగం భవేద్భిత్తి ః శేష షంగర్భగ్న హం భవేత్! 

కర్ణే శృంగద్వయం కార్యం (క్రమతో భాగనిరతమ్॥ 0 

పోడశాంశంచ శిఖర మురః శృంగం తదర్హతః। 

తత్పదోనంత ద్యగంచ తస్వాగంచ యుగాంశక మ్ 23 
కర్ణే పకిరథోతుల్యా ద్వికమాచైవ నందికా। 

కర్ణే పతిరథే భే శృం౦ంగాణ (తః నె _తీఃవిచ॥ 24 

వ్వౌ ద్వౌ కూటౌ నంది కాయాం 'పత్యంగానితతోజఒస్టభిః। 

భదనంద్యేక కూటంచ ప ఏద్మరాగః స ఉచ్యతే॥ ఖ్ 

భద శృంగే విశాలాఖ్యో విభవంచ తధాశ్ళణు। 

కర్హకూటం నండి శృంగం నామ్నా వెవిభవ స్తథా॥ 96 

తతః శృఎగే కామదస్తు కర్తవ్యో రత్న సంభవః 

భదోచేన్నంది కా త్యక్తా లక్ష్మీకి కోటర ఉచ్యతే! 97 

తౌ! పద్మ రాగము మొదలు 5 నాగరజాతి జనం పాసాదముల 

యొక్క లక్షణ ములను చెప్పుచున్నాడు. మైన చె చెప్పిన (పాసాదమున 

కర్హ్తమున నంది _పతిరథము మును పటివలెనేజేసి నందిక ; న్గమము ] భాగ 

మువేసి | పక్కులయందు క్షీభణ 2 భాగములు చేయవతెను. మరల 

నంది 1 భాగమును భ( దము 4 భాగములును, భ చముయొ క, నిర 

మము 1 భాగమును, చేయనలెను. గోడ నలువైపుల 4 భాగముల చొప్పున 

చేయగా మిగిలినది గర్భము, కరమున 2 శృంగములును, నిర్గమము /| 
Ey 

భాగమును, శిఖరము రుంక)_ విస్తారము 6 భాగములునుః, 1 ఉరః 
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శృంగము క భాగములును, దానిముందు ఉరఃశృంగము 6 భాగములును. 

దొనిముందు ఉరః శృంగము 4 భాగములును, కర్ణమునను _పతిరథము 

నను 2,2 నందికలును. కర్ణమునను, పతిరథమునను, భదమునను, 

8,3 శృంగములును, నందికయందు 3.2 కూటములును, ఉరోమంజరుల 

యందు 48 చొప్పునను, భృదమునందలి నందియందు 1 కూటమును,క లది 

సద్మరాగమగును. భృదమున శృంగమును రచించినయెడల విశాలమగును+ 

కర్గమున కూటము, నందియందు శృంగము కలడి విభవమగును. విస్తార 

మెన శృంగములు కలది రత్న సంభవమగును. భృదమున నందికను తీసి 

వేసిన యొడల లక్ష్స్మీకోటరమగును. ఈ 5ను జినేం[ద (పాసాదములు. 

167. నాగరజాతి సూర్యపాసాదములు 5 
అపరా. 164 సూ. 

శ్లో) హంస ఐరావతశై నవ (తిముఖః పద్మకస్తథధా। 

స్వస్తి కశ్చ సమాఖ్యాతాః పంచైతేభాను వల్లభా 1॥ 4 

త(దూపంచ తదా కారం భ(దంషడ్చాగ విస్తరమ్। 

వ్వౌద్వౌనందీ పార్శ్వతశ్ష్చైకై కభాగ (పకల్పితా॥ 28 

చతుషృదారథక ర్షాః శృంగం పోడశవిస రమ్! 

ఉరః శృంగం తథాష్టాంశం షడంశం తస్యచా (గతః — 29 

చతుర్భాగమురః శృంగం భ( దేకుర్యాత్తధోధమ.మ్! 

కర్చే పతిరథేచెవ శృంగాణ |తీణి (తీణి్చ॥ 30 

నందికాయామేవ శృంగం శేషకూటాని కారయతి। 
ఇతిశస్తగుణైర్యుకో హంసనామాస ఉచ్యతే॥ వ! 

భ(దే శృంగం పునర్దద్యాత్ స్యాదైరావతలక్షణమ్। 

త్యుక్త్తం నంది ద్వయం భే (త్రిముఖః సర్వకామదః॥ లి2 

భదశ్శ్ళంగే పద్మకస్తు క ర్రవ్యోలక్షణాన్వితః। 

శృంగం త్యకాషాభ[ద నందీ స్టుస్తికస్తు భవేత్తదా॥ 83 

తా హంసము మొదలగు 5 నాగరజాతి |పాసాధముల యొక్క 

లక్షఐ౪ఇములను చెప్పుచునా డు. పెన. జెప్పిన పాసాదమున భృదమును 
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6 భాగములును, దొని రెండువైపుల 1.1 భాగము చొప్పున రెండేసి నంది; 

లును, కర్ణము 2 భాగములును _పతిరథము 2 భాగములును, వానిమథ్య 

నందికలు 1,1 భాగము చొప్పున రెండును చేయవలెను, (పథాన శృంగము 

యొక్క విస్తారము 16 భాగములను, ఉరః శృంగము 8 భాగములును, 

దానిముందు రెండవ ఉతః శృంగము 6 భాగములను, మూడవ ఉర 

శృంగము 4 భాగములును, భదమున ఉదధ్రమములును, కర్ణమునను 

_పతిరథమునను 8 8 శృంగములును, నండికయందు ! శృంగమును, 

మిగిలినవి కూటములుచేయవలెను, దీనిని హంసమందురు. భ|దముక 

శృంగమును రచించినయెడల ఐరావతమగును భదమునందు నందికలు 

లెండును తిసివెసినయెడల (తిభుజమగును. భ్రదమున శృంగమును రళ్చి 

శినయెడల పద్మకమగును, శృంగమును తీసివేసి నందికలకు భదమును 

కల్పించినయెడల స్వస్తికమగును. ఈ కను సూర్య పాసాదములు. 

168. నాగరజాతి శిన సాసాదములు 5 
అపరాజిత 164వ సూత్రము 
ఖై! వృషధోగిరి కూటశ్చ కైలాసళ్ళామరస్తథా। 

మహేం(దశ్చ సమాఖ్యాతాః పంచైతే శివవల్ల భాః॥ గ 

చతురశ్రీ కృతే కే(తే ద్వావింశతి విభాజితేః 

చతుష్పదారథకర్ణా ఎకైకాంశాచ నందికా॥ 34 

షడ్భాగంచ భవేద్భ (దం డికద్వ్యంశాయుగ్మ నంది కాః। . 

భదే శృంగ్యతయం కాఠ్యం ద్వావింశత్యంశ శ్యంగకమ్॥ 85 

కరే (పతిరథే కుర్యాద్ ద్వాదశాంశోరు మంజరీ! 

తథానందె ద్వితిలకం (పత్యంగం స్వాద్యుగాంశక మ్॥ 36 

రథే శృంగం తిలకంతు నందావష్టాంశ మంజరీ! 

భదనంద్యాం ద్వితిలకం షడంశం చోరుమంజరీ॥ 37 

భ(దే శృంగం చతుర్ణంచ చతుర్చ్భాగైెస్తు విస్తరః। 

ఏవం విధః పకర్త వ్యః ,పాసాదోవృషభాభిదః॥ 38 
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భ్యదనంద్యామేక శృంగం గిరికూటస్య లఅక్షణుమ్। 

కర్లోర్చ్వే చతతః శృంగం కైలాసః సర్వకామదః॥ 39 

తధైవ తిలకం కుర్యాద్ ద్విశ్చంగారథ నందికా। 

అమరోజ-స్తా సమాఖ్యాతః కర్తవ్యః సర్వకామదః॥ 40 

తతః నృంగేతు మాహేందః కర్తవ్యః శాంతిమిచ్చతా । 

(పాసాద పంచకం చైతత్ కర ర వ్యం శివవల్లభమ్॥ 4] 

ఇతి సూత సంతాన గుణకీర్తి _పకాశ పోక శ్రీ భువనదేవాచారో $ 

కాపరాజిత పృచ్చాయాం పూర్ణభ్మదాది నాగర (పాసాద లక్షణాధికారో 

నామ చతు; షష్ట్యుత్త ర శతతమం సూ తమ్, 

తా వృషభము మొదలగు $5 నాగర [పాసాదముల యొక్క లవణ 

ములను చెప్పుచున్నాడు. విస్తారమును 22 భాగములుచేసి రథము 4 భాగ 

ములు, కర్తము 4 భాగములు, నందికలు 1,1 భాగము. భ దము ఈ భాగ 

ములు 2.2 భాగములు జంట నండికలు, భ|దమున 3 శృంగములు, 

పథాన శృంగము విస్తారము 22 భాగములు, కర్హమునను (పతిరథమునను 

శృంగములును, ఉరోమంజరి విస్తారము 12 భాగములు, నందియందు 2 

తిలకములు, ఉరోమంజరి 4 భాగములు రథమున శృంగమును 1 తిలక 

ములును, నందికయందు మంజరి విసారము 8 భాగములును, భద 

నందికయం౨దు 2తిలకములును, ఉరోమంజరి 6 భాగములును, భదమున 

ఉశ్చంగములును విస్తారము 4 భాగముబును, రచించిరేని వృషభమగును. 

భ(దనందిక యందు 1 శృంగమునే రచించిన యెడల గిరికూటమగును. 

కర్ణము పెన యెత్తాన శృంగమును రచించిరేని కైలాసమగును. కర్ణమున 
తిలకమును రథమునకును నందికకును 2.2 శృంగములు కలది 'అమర 

మగును, విస్తారమైన శృంగ ములు కలది మః బాం(ద దమగును. ఈ 5ను శివ 

పాసాదములు. 

169. నవాలయమున చా రదేవతలు 

విశ్య్వకరో్మవాచ 

అపరా. 1కివ సూ 
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నో నందీచైవ మహాకాొలో హేరంబో భృంగి వివచ। 

దుర్ముఖః పొండురశైవ సితశ్వాసిత ఏవచ॥ / 

వేదాంశా ద్వారపాలాః స్యుర్గం గాయము నాన్యూనతః। 

తత్పరేచామరధరా ఊర్త ౦ మృణాల భూపితాః॥ 2 

పద్మష్మతం సుశో భాఢ్యం స్తంభంచై వేల్లి కాన్వితమ్! 

మృజణావైర్ఫూషయే దూర్త $౦ కుర్యాత్మందస్య మహ్యతః॥ [| 

కందవేధం యదాకుర్యు స్తదా కుప్యంతి దేవతాః। 

సమూలాంశ్చ వినశ్యంతి కర్త కావరకాం స్తథా॥ § 

శాఖాస్యాను [క మేఖైవ శమాత్ పట్టోతరం గయా ః। 

రూపస్తంభద్వయంచైవ కంఠకూట సమన్వితమ్! 5 

వ్యషస్థం శంకరం వింద్యాత్ (బహ్మాణం హంస నంస్థితమ్। 

విష్ణుంచ గరుడారూఢం శ్రీకంఠం నృతక్ణిసరిసితమ్॥ ( వ (a) 

తా॥ శివాలయము యొక్క తూర్చువాకీట నంది, మహాకాలుడు, 

దక్షిణ పువాకిట గణపతి, భృంగి, వడమరవాకిట దుర్ముఖుడు పాండురుడు' 
ఉత రపువాకిట సితుడ్కు అసితుడు, ఇట్టుండవలెను. ద్వారము యొక్క. 
యెత్తులో 4వ వంతు ద్వారపాలకుల యెత్తు దిగువ గంగ, యమునలు, 

ఆపైన చామరధరులు. పైన తామరకాడ, తామరపుష్పము అందముగాను 
స్తంభమున ఇల్లికాతోరణమును, పైన తామరకాడతో అలంకారమును, 
కందము యొక్క వెలుపల చేయవలెను. కందవేధము లేకుండ నుండ 
వలెను, కందవేధమువలన డేవతలకు (కోధము కలుగును, అందువలన 

యజమానుడు మొదలగు వారందబజును నశింతురు, థ్యారశాఖలనను 
సరించి పైన పట్టము ఉతరాణ నిర్మించవలెను, దూప స్తంభములు 

రెండును కంఠకూటములతో నుండవలెను. ఈశ్వరుడు వ్యషభము పైనున్న 
ట్లును, (బ్రహ్మ హంసపై నున్నట్లును, విష్ణువు గరుత్మంతునిమై నున్నట్టును 
మరియు ఈశ్వరుడు నృత్యము చేయుచున్నట్లును, అట్టు తూర్చుమొదలుగ 
నాలు ) వైెపులయందు త్తరాశి యందు కల్పించవలెను, 
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ఆపరా. 1కకివ సూ, 

నో శంఖచూడః _పచండశ్చ జయశ్చ విజయస్తథా। 

థాతాచైవ విభాతాచ సుభదోభ ద ఎవచ॥ 7 

దకిణో తర క్రమేణ గంగాచ యమునాసితే / 

ఉత్తరంగే భవేల్లక్షీః కేతపాలా ఉదుంబరే॥॥ 8 

కంఠకేమాతరః కార్యా (గహాస్త్రి పురుషసథా। 
వాసుదేవాది భెదాంశ్చ ద్వారేషు పరికల్పయే తీ॥ 9 

వాసుదేవం సంకర్గణం [పద్యుమ్నంచా నిరుద్ధకమ్;। 

చతుర్యుగ (వభెదేషు ద్యారేపు పరికల్పయేత్॥ జ 

యేషాం పరికాయేన్యు స్తాంస్తద్ వ్వారేషుకల్చయెత్। 

ఇనవేయుః సుఖదా నిత్యం కర్తుశ్చావర కస్యతు॥॥ 11 

తా॥ కేశవాలయమున తూర్పు వాకిట చండ [_పచండులు, దక్షిణమున 

జయవిజయులు, పడమర ధాత విధాతలు, ఉత్తరమున సుభద భ్యదులు 

ఉండవలెను. దాగరదకీణ శాఖయందు గంగ, ఉత రశాఖయందు యమున 

ఉత్తరాశియందు లక్ష్మి, ఆపె దూలమున కే తపాలుడు. కంఠమున మాతృ 
కలు నవ(గహములు, _బహ్మ, విషు, శివరూపముల్ము వాసుదేవుడు మొద 

అగు విష్ణురూప భేదములు, కృతయు గాది నాలుగు యుగములందలి 

యవతార జేదములును అందుకు దగిన పరికరములును నాలుగు ద్వార 

ములయందు కల్సించవలెను, 

171- (బహ్మాలయనున ద్వారదేవతలు 

అపరా. 1కికివ నూ. 

శో సకోధర్మః (క మోజయో విజయో యజ ఖ్యదక।ః | 

ఇభవశ్చ విభవ శ్చైవ (బహ్మణః పతిహారక ॥॥ 12 

యిషీణామా(శయః కార్యో దేవతానాంతు పార్శ్వతః। 

చతుర్వేద సమాయుక్తం (బహ్మాణం సర్వశాంత దమ్॥ . 13 

19) 
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తా గణపతి ఆలయము యొక్క తూర్పువాకిట అవిఘ్నుడు, 

విఘ్నరాజు దక్షిణపు వాకిట సుముఖుడు బిలుడు, పడమటి వాకిట గజ 

కరుడు గోకర్టుడు ఉత్తరపు వాకిట సౌమ్యుడు, శుభుడు, ఇటు నలుదిశఅ 

యాందు 8 మంది ద్వారపాలకులుండుట శుభకరము. 

174. పార్వతి ఆలయమున ద్వారదెవతలు 

అపరా. 133వ సూ, 

శ్ జయాచ విజయాచైవ అజితాత్వపరాజితా। > 

విభక్తామంగలాకార్యా మోహిని స్తంభినితథా॥ 19 

కర్త వ్యాశ్చేచ్చతాశాంతి మిత్యష్టా (పతిహారి కాః! 

గౌర్యాది నవమూర్తి నాం కుర్యాత్ పరికరాం స్త థా॥ 20 

తా! పార్వతియొక్క ఆలయము తూర్చు వాకిట జయ్, విజయ. 

చకిణపు వాకిట అజిత, అపరాజిత. పడమటి వాకిట విభక్త, మంగల, ఉత్త 

రపు వ కిట మోహిని, స్తంభిని. ఇట్లు 8 మంది ద్యారపాలిక దేవతలను 

'ఊత్తరాసికై గౌరి మొదలగు 9 రూపములును ఆయా రూపములకు దగిన 

పరికరములను రచించవలెను, 

175. చండికాలయమున ద్యారదేనతలు 
ఆపరా. 1కికివ సూ. 

కో  వేతాలః క రటశ్చెవ పింగాకొభృకుటిస్త థా; 

ధూ మక; కంకటశైెవ రకాక్షశ్చ నులోచన!॥ రిస 

ఇత్యమ్టై పతిహారాశ్చ చండికాజ్ఞాక రాస్పదా | 

ఉక్పోద్యార (తమరే న్చేతి శస్త। పరికరే సదా॥ లల 

తా|| చండికయుక్క. గుడియందు తూర్ఫ్సువాకిట బేతాళుడ్యు కర 

తుడు, దక్షిణపు వాకిట పింగాక్షుడు, (భుకుటి. పడమటి వాకిట ధూమ 
తుడు కంకటుడు. ఉత్తరపు వాకిట రకాక్షుడు సులోచనుడు. ఇట్లు 8 

ముంది ద్యారపాలికులును. నొలుగు దీశలయందు చండికయొక్క రూప 

ములును పరికరములును రచించవతెను. 
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176. జినం(దాలయమున ద్వారదెవతలు 

అపరాజిత 133వ సు స్తూ త్రము 

సో హరాదివీతరాగాంతం దేవానాం[కమ యోగతః। 
భం 

అష్టషోడశ ద్వా తింశచ్చ తుః షష్టిక మేవచ।॥ 23 

ఇం|దశ్చేంద జయశైపవ మహేందో విజయ స్థథా। 

థరకోం[దః పద్మకశ్చ సునాభః నురదుందుఖిః॥ 24 

ఇత్యషా పతిహారాశ్చ వీతరాగేఒతిశాంతిదాః। 

అనుక మణ సంస్థాసా్యః (పాచ్యాదిషు (పదక్షిణమ్॥ 25 

లాంఛనం సింహాసనంచ చామరం కుసుమాంజలి ః 

(పభామండ లాశో కాళ్ళ దుందుఖిశ్సి|తక(తయమ్॥ 26 

పీత్రరాగేజతి విఖ్యాతా దేవానాంతు |పతిక్రమాః। 

యక్షశాసనదేవీశ్చ కుర్యాదుభయ పార్వ్వతః[॥ 2 

ఇతి సూత సందానగుణకీర్తి (ప్రకాశ, పోక శ్రీభువనదేవాచార్యోకా 
పరాజిత పృచ్చాయాం పాపాదద్వార | పతీహారాను [కమాధికారోనామ 

(తయంస్ర్రింశ దుత్తర శతతమం నూ(త్రమ్ 

తాః ఈశ్వరుడు మొదలు వీతరాగులవరకు వరుసగా 8, 16, 22, 

61 సంఖ్యగల దేవాది రూపములను చుటూ రచించవచ్చును. తూర్పు 

వాకిట ఇందుడు, ఇం దజయుడు. దక్షిణపు వాకిట మహేం(దుడు, విజ 

యుడు, పడమటివాకిట ధరణీం[ దుడు, పద్మకుడు ఉ తరపు వాకిట 

రునాభుడు, సురదుందుభి, ఇట్లు 8 మందిని రచించవలెను, సింహాసనము 

వామరము, కుసుమాంజలి, (పభామండలము, ఆకోకము, దుందుభి, 
చ్నితక్కతయము, యక్షశానన దేఏరూపములు ఇకువెపులను _ రచించ 

వలెను. 

TT7. దేవతా ముఖముల దిశలు 
విశ్వకర్మోవాచ 
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అపరా. 134వ సూ. 

శో యతోముఖశ్చయో దేవో యథా నైయ। త పశ్యతి; 

తదహంక థయిష్యామి దృష్ట్వాశాస్తాంర్థ నిశ్చయమ్॥। 

 నోత్తరాభిముఖాః కార్యాన దేవాదకిణముఖాః। 

ఆదిదిశోన్ముఖః కార్య ఆదిదేపీ దివాకరః॥ 

చతుర్దిశాముఖో[బహ్మా కార్యోవాపూఠర్వదిజ్ముఖః। 

శంభుర్చాణస్తథా ఘాట్యో ముఖలింగం సనాతనమ్॥ 

వ్యకావ్య క్త రూపక స్య విశ్వేశః సర్వదిబ్ముఖః। 

సర్వత సర్వతోభ్యద నృతుర్ద్వారః శవివాలయః॥ 

మూరి బేదేన యోజేయ నృ తుర్ద్వారః (పకీ దితః। 
—_ జా ౧ అ 

హూమశాలాచక రవ్య చతుర్ధ్వారో ప గో భితా॥ 

యక్షరాజం రమమాణుం విదుర్హకీణ దిజ్మాఖమ్!। 

పూర్వాపర ముఖాయేచ వక్ష్యుంతే తేయథాక్టతః॥। 

(బహ్మావిష్లుః నివ? సూర్య ఇం[దస్కంద హుతాశ నాః। 

పూర్వాపరముఖా హ్యేతే వాసుశాస్తేషు కీర్తితొః॥ 

గజోశ శ్చైవ నాగేశః కేశ్రపోధైరవ స్తథా | 

థధనాథ్యక్షశ్చ గంధర్వా(గహ మాతృగణస్తథా॥ 

నకు లిశశ్చ చండీశః కార్యాదక్షిణ దిజ్ముఖాః। 

ఏవంతిదిజ్ముఖాః కార్యా నాన్యేచైవదివౌక సః॥ 

బట & 

'నెర్భృత్యాభిముఖ! స్టాప్యో హనూమాన్ బలబుద్దిమాన। 

రౌద ఏకాదశోరుదో రాక్షసక్షయకారక $॥ 

ఊర్పకమూలమధోఒ(గంచ విలోమంద్వాః కపాటికమ్॥ 
థె 

వరుణోత్తర పూర్వేణ స్టిత్వాచైవ సుఖాసనః॥ 

తథాయామ్యా ముఖంద్వారం కర్తవ్యం శాస్త్రపారగైః। 

దేవాశ్చ ద్యారాభిము ఖా ఇతి శాస్తాంర్ద నిశ్చయః॥॥ 

దకి ఖో త్తరాముఖేన (పాచ్యాం వెవరుణోతథా। 

వీతరాగస్వ [పాసాదః పురమధ్యే నుఖావహః॥ 
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(పశస్తంచ సముత్వేధే గృహస్యార్థ భూరంగకః। 
(శీయంశాంతి మీప్పితంచ క ర్భృ కావరకావుభా॥ // 

తా॥ సమస్త దేవాలయములకు (పధానముఖము వివరించుచున్నాథ 

దేవతలు ఉత్తర ముఖముగాను, దకిణముఖముగాను ఉండరాదు, ప్రధా 

దేవుడగు సూర్యుడు తూర్చుముఖముగా నుండవలెను. (బహ్మ నాలుగ 

ముఖములు కలవాడైనను ఒక్కటే ద్వారము పెట్టినపుడు తూర్ప్చుముఖన్న 

గానే యుండవలెను, శివస్వరూపములైన బాణలింగమ్ము ముఖలింగవ్న 

మొదలైనవి వ్య క్రముగాని సర్వదిజ్మాఖములు కలపి కనుక శివాలయము 

నకు నలువైపుల ద్వారములుండవలెను. మూర్తి భేదములున్నను 4 ద్వా! 

ములుండవలెను, హోమశాలకును నలువైపుల ద్వారము లుండవలెను 

కుబేరునకు దక్షిణ ముఖము అని చెప్పబడి యున్నది, (_బహ్మ, విష్ణ 
శివుడు, సూర్యుడు, ఇం దుడు, అగ్నిహో తుడు, ఈ 6 గురును తూర్పు 

ముఖముతోగాని, పడమర ముఖముతోగాని ఉండవలెను. గణపతి, నా! 
శుడు, క్షేతపాలుడ్కు భైరవుడు, కుబేరుడు గంధర్వులు, (గహములు, 
మాతృకా దేవతలు, నకులీశుడు, చండీశ్వరుడు వీరందజును దకిఖముఖ। 

ముగ నుండవలెను, హనుమంతుడు నైెర్భతి ముఖముగా నుండవలెను, 

ఏకాదశ ర్నుదులును నైరృతి ముఖముగనే యుండవలెను. ద్వారమునండ 
తలుపు అక్కలు మొదలుపెకి చివర (కిందకు గలవి పడమరను ఈశాన్య 

మునను కల్పించినచో నుఖపదము. దక్షిణ ముఖద్యారమును అటులే 

చేయవలెను, దేవతలు ద్వారమున కేదురుగా నుందురు. వరుణదేవుడు 
దకిణముఖముగన్సు ఉత్త రముఖముగను లేక తూర్పు ముఖముగనుంగ 
వలెను జైన దేవతలు మొదలగువారి ఆలయములు (గామ మధ్యమ 
నుండుట సుఖ|పదము. ఆలయము యొక్క యెత్తులో సగము మధ్య 

రంగమును కల్సించవలెను. సంపదలు, శాంతి ఇష్టసిద్ది కలుగును, 

178. _పాకార విధానము 1 
కాశ్యప, శివ పటలము, 
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శో అథవకే్య విశేషేణ (పాకారాణాంచ లక్షణమ్। 

రకౌర్దం శోభనార్హంచ శాలాయాః సదనస్యచ॥ క్షే 

(పాసాదస్య ఫిశాలార్థం గుణభాగైక మేవవా। 

చతుర్చాగైక భాగంవా అంతర్మండల విస్త్పృతమ్॥ 2 

అంతరర్హావిశాలంతు తద్చాహే ద్విగుణం హితత్। 

మధ్యహార విశాలంతు బాహ్యాంతం మండల కయమ్॥॥ 3 

మభ్యాదేస్తు విశాలంచ బా హ్యేత్వాది చతుర్షుణమ్। 

మహామర్యాది విస్తార అదై్యాః పంచగుణోభ వేత్॥ 4 

(పాసాదచరణాద్యిప హోమాద్వా _పథమస్యతు। 

(పథమాద్ ద్వితియ నివంతు ద్వితీయాత్సి తీయని వకమ్॥ త్ 

తృత్ యాచ్చతుర్ధం నిిష్కాంతం తస్మాన్ని వంచ పంచమమ్। 

(పాకారం |పతిని(ష్రోంతం తస్మాన్సీ వంతు పంచమమ్॥ 6 

(తన్వీ (వంకుడ్య సిమకమ్) 

కుడ్యమ థ్యావసానంవా కుడ్యబాహ్యంత థా పివా। 

ఆథవాశేష విపాణాం నవం హూమాద్విధీయతే॥ " 7 

(పథమం |పకృతేస్తుల్యం తస్మాద్ధుణాంగులంనతమ్। 

ద్వితీయాద్యంతు పంచాంతం తద్వదేవనతం [కమాత్॥ 8 

కల్పకం వైెహర్మ్యమానేన హస్తమానమథోచ్యతే। = 
(తిపంచ సప్తహస్తేన (పథమం,తి విధం భవేత్॥ 9 

నవెకాదశహస్తంచ (తయోదశం ద్వితీయక మ! 

(తిపంచసప్త దశహస్తం తథైకోన వింశతిః॥ 10 

 మధ్యహారం (తిథా(పోకృం మర్యాదాస్తుతతః శృణు! 

_ ఏకవింశ తయోవింశ పంచవింశకరం భవెత్॥ 11 

సప్త వింశనవవింశ మేక (తింశత్క రేణతు। 
మహామర్యాది విస్తార ఏవంతి విధముచ్యతే॥ 12 

ఏవమాఖా సహరా శ్రష్దనాం వికల్పానాంచ కల్పయేత్। 

(పంచహ స్ట స్తం సమారభ్య (తయస్త్రి సిం శత్స్కరాంతకమ్) 

ప హస్తం | సమారభ్య పంచ తింశావసానక మ్॥ 13 ఇం 
కూ, 

స 
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(పత్యేకం (పధమాదీవొం సాలానాం(తి (తిమానకమ్। 

(తిపంచ సంఖ్ధయా (పోక్త ౦ హర్మ్యాణాంఛంద సంజ్ఞ కాః॥ 14 ' 

నవహస్తం సమారభ్య సప్త(తింశావ సానకమ్; 

(పాగెసాల సమాఖ్యాతు హర్మ్యాణాంజాతి సంజ్ఞ కాః॥ 15 

(పాగుక్త హార్మ్యమానైశ్చ శాలాద్యంత్యంగ సంమతమ్। 

పంచ[పాకార మెవంహి (తిపాకార నమధోచ్యతే॥ 16 

తా; ఆలయము యొక్కయు శాలయొక్కయు రక్షణము నిమిత్త 

మును అలంకారము కొజకును (పాకారములను నిర్మించు విధానమును 

చెప్పుచున్నాడు. ఆలయముయొక్క విస్తారములో సగముగాని, 8 భాగము 

లలో 1 భాగముగాని, 4 భాగములలో 1 భాగముగాన్మి లోపల (పదేశమును 

చేయవలెను, లోపల (పదేశమాయొక్క_ విస్తారమునకు రెట్రింపుగాగాని 

వెలుపల [పదేశమును కల్పించవలెను, కి రెట్లు వెలుపలి (పడదేశమును 

చేయవలెను దాని తరువాత [పదేశమును 4 రెట్లు విస్తారముతోను ఆ వెలు 

పలి (పదేశమును 5 రెట్లు విస్తారముతోను చేయవలెను. ఆలయముయొక్కు 
స్తంభమునుండి గాని లేక అధిష్టానమునకు దిగువ (పదేశమునుండిగాని 

మొదటి ఆవరణమునకును, దానినుండి . రెండవ ఆవరణమునకును, 

శెండవదానినుండి ౩వ ఆవరణమునకునుు మూడవ దానినుండి 4వ ఆవర 

ఇమునకును నాల్లవదానినుండి 5వ ఆవరణమునకును నిరమములను 

చేయవలెను ఇట్లు గోడలిలోపలి అంచు లేక నడుము లేక వెలి అంచు. 

ఇట్లు 8 విధములు, మొదటి ఆవరణము (పకృతితో సమానము. రెండవది 

దానికంటె 8 అంగులములు పల్లము. ఇట్లు ఒక్కొక్క _ అవరణము 3౩3 

అం. చొప్పున తగ్గించుచు ఐదు (పాకారములను కల్పించవలెను. హస్త 

మానము చెప్పుచున్నాడు మొదటి అవరణము 3,5. 7 హస్తములతోను 

రెండవది 9, 11, 13 హ స్తములతోను మూడవది 15, 17, 19 హస్తముల 

తోను నాల్లవడి 21, 23, 25 హస్తములతోను, అయిదవది 27, 29, 31 

హ స్తములతోను, ఇట్లు ఆభాస హర్మ్యములకును, 5 హస్తములు మొదలు 

38 హస్తములతో వికల్ప హర్మ్యములకు ఛంద హర్మరములకు 7 హస్త 

ములు మొదలుకొని 35 హస్తముల వరకును జాతి హర్మ్యములకు 
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బీజమునుండి పాదబీజమును, అర్జబీజమును, 

భారతీయ మహోశిల్ప షు 

మండపాకృతికం వాజఒథ బుజూ మధ్యమధాపివా | 

భూతవేదగుణం పక్ష వ్యోమభూ్యూమ మధోచ్యతే ॥ 

కుడ్యస్యో పరికుడ్యం సా త్సాదం పాదోపరిన్య సేత్ | 

తలం పతి తలం కుర్యాత్ పాదం (పత్యల్ప్బనాసి కా॥ 

వక్ష్యేజహం పాదమానంచ పంక్తి మానం ద్విజోత్త మః! 

మూల హర్మ్యెతు హోమాది ఉత్తరాంతం యదున్నతమ్ ॥ 

తన్మానం స ప్రధాభజ్య పకౌంశం సుధరాతలమ్ । 

పంచాంశంపాద దీర్హంతు పాదం సవ్యాంగ సంయుతమ్॥ 

ధరాతలం తదుక్తంవా బుజుమంవా పకల్పయేత్। 

మూ లహర్మ్యేతు హోమాది ఉ త్తరాంతం నవాంగకే ॥ 

ధరాతలం ద్విభాగంస్యాత్ సపాంశంచ రవోదయమ్ః। 

ఉతరాంతం తు హోమాది రుుదభాగ విభాజితే॥ 

అధిష్టానం గుణాంశంస్వాచ్చేషం పాదోదయంభవేత్ । 
మూల (పాసాదతుల్యం వా చరణం చ ధరాతలమ్॥ 

పాదో త్సేథాంశ మానంతు షట్ సప్తాహాతువా భజేత్। 

ఏకాంశ౨ పాదవిష్క్టంభం దారవాశ్మమయం తువా॥ 

తత్తింభాగం ద్విభాగంవా (తిపావంవాషార్చ ఏవవా। 

కుడ్యం పాదస్య విస్తారం సర్వత పరికల్పయతి॥ 

1. 

29 

$0 

3] 

sy 

by 

36 

తా॥ ఏ ఆలయమునకేది అనుకూలమో దానిననుసరించి 2 క్కి | 

|పాకారము౨ను రచించుచుండవలెను. ఆలయ ముఖమునకు దగిన 

పాడవుతో ఆయా ఆవరణములకు ముఖా యామములను కల్సిం చవలెను, 

ముప్పాతిక బీజమును 
సమానమును, రెట్టింపును, 5 వంతులును, 4,5 వంతులును, ఇట్ట ముఖా 

యామమును చేయవచ్చును. టజము పైన గోడలలోపల నున్న విస్తారమ 

1 హస్తము. అక్కడ నుండ 3 ఆంగులములు వృద్దితోగాని, 6 అంగు! 

ములు వృద్దితోగాని వరుసగా అన్ని ప్రాకారముల గోడలు కల్పించవలెను 
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2కే హస్తములు మహామధ్యావసానము వరకు గోడయొక్క విస్తారమును 
ఎత్తును చెప్పుచున్నాడు, ఆ విస్తారముయుక్క_ 3-1.5 లెట్టు (ప్రాకారము 

' యెత్తు లేక ఉత్తరపట్టము వరకుగాని నిరమముయొక్క యెత్తుతో సమా 
నముగాని, వాజనమువరకు గాని లేక (పస్తరము యొక్క గలము వరకు 
గాని పాకారము గోడ యెత్తు చేయవచ్చును, బుజటబీజ (ప్రదేశములో 

వెలుపలను లోపలను ఆవరణముల చేయవలఠిను, గోడ మొదలుయొక్క 

పిస్తారమును 8 భాగములుచేసి అందు 1 భాగమును తగ్గించి పై విస్తార 

మును కల్పించవలెను, మొదటి నుండి చివరకు వరుసగా తగ్గుచునుండ 

వలెను. లేక హస్తముల కొలతతో (పాకారము యెత్తు చెప్పుచున్నాము, 
మొదట కలశము వజకును, రెండవడి ఫలకమువజకును, మూడవది 

_ బోధిక వజకును, నాలవది ముచకము వజకును, ఐదవది కపోతము 

వజకును, పంచ పాకారముల యెత్తు ఇట్లు చేయవలెను చుట్టూ హారము 

వలె ఒక్కొక్క టియైనను లేక ఒకదానికొకటి సంఒంధముగా నైనను చేయ 

వచ్చును మండపమువలెగాని, బముజుమధ్యముతోగాని 5-44-21 

భూములను జెప్వుచున్నాడు గోడపెన గోడను, స్తంభము మిద స్తంభమును 

అంతస్తుపెన అంతస్తును, చేయవలెను. స్తంభమున అల్బనాసికలు చేయ 

వలెను. సంభమానమును చెప్పుచున్నాడు, హోమము మొదలు |పధానా 

లయము యొక్క ఉత్తరమువజకు గల యెత్తును 7 భాగములుచేసి 2భాగ 

ములు ధరాతలమును, స్తంభముయుక్క నిడివి ౪ భాగములున్ను ఇట్లు 

సవ్యమైన రూపములతో రచించవలెను, ధరాతలము చదరముగా గాని 

ఇంకను చెప్పబడిన పద్రతులతోగాని రచించవలేను. ఆలయమును 

హోమము మొదలు ఉత్తరము వణకు 9 భాగములు చేసి థర 2 భాగ 

ములు, స్తంభము 7 భాగములు, లేక పెదానినే 11 భాగములు చేసి అధి 
మైనము ౩ భాగములు స్తంభము 8 భాగములు, లేక అలయముతో సమా 

నముగాగాని చేయవచ్చును. లేక స్తంభము ఎత్తును 6-7-8 భాగములుచేసి 

విస్తారము 1 భాగముతో దారుస్తంభమును రచించవలెను. జాతితో జేయు 
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నప్పుడు ఎత్తులో సగముగాని లేక కవ వంతుగాని విస్తారము కలిగియుండ 

వతను. సంభముయొ యొక్క విసారముతో సమానముగా గోడ పిస్తాద మును 

2యవలెను, అట్లు ఆంతటను కల్పించవలెను. 

సొ తిచతుష్పంచ హస్తంవా పరితోమాలి కాక్ళతిః। 

హస్తద్వయం సమారభ్య పం చహస్తావసానక ము ॥ 37 

గుభాంగుల (పవృద్ధ్యా చ పంక్యాయాం పంచవింశతి! 

ఖేదేన కధితంవి(ప సర్వ(త సమసంకృయః / 38 

యుగ్మా యుగ్మంతువా పం కః సర్వ త పరికల్పయేఠ్। 

మూలభాగ విశాలంతు ధర్మనం దాష్టభా జితే॥ 39 

౯ ఓ దహాతా। లా మాత్ఠ*శ ప్ ఏకాంత రహిత్మ్శాగంస్యా న్మూల దగం (కమ తీక్కశమి | 

అ గపాద విశాలంతు దండ ఇత్యభిధీయలే [1 గగ 

దండం (తిపాద మర్తంచ [క మ్మాచ్చేస్థాం తరాధమమ్ | 

ఉత్తరోల్సేథమాఖ్యాతం విస్తారం మూలపాధవత్ ॥ 41 

మధ్యపాదసమం వా౭ెథ అ|గపాదసమంతువా । 
ఉత్తరవ్యా సమాఖ్యాతం (శేష్థాంతరాథసుం (క్రమాత్ ॥ క 
ఉత్తరోళ్ళ _తిభాగైకం వాజనోచ్చంతు ని వకమ్ | 

ఉ క్రరోత్సేధ తుల్యంతు తులానీ| వము దాహృతమ్॥ di 

తదరం వ్యాతిపాదం వా తస్య విస్తార మేవహి ! 

వాజనేగుల క్ ర్ట వౌ తులాస్టాపన మాచరేత్॥ త్న 

తులార్దన్నీ వ విస్తారం జయంత తస్య తఈలోవరి। 

జయం తార్ట విశాలోచ్చం మనుమారము చాహృతమ్॥ 45 

తులాంతరం తులో చ్చంతు జయంతా గ శే క ంతరస్। 

మనుమార్ధం తథాకల్చ్యం దండమానేష్ట కాం రమ్ శ( 

కపోతాదీనినీ (వాంగ (పస్తారోక్తవదా చరేత్। 

ఆథవాళులో ; పరిష్టాత్తు ఇష్టకాస్తరణం కురు॥ 41 

సుధయాగుడతోయెక న్న ఇష్టకాస సరణం ? భవేత్ 
మనో 

క రాలముద్ద తుల ల్మాషః కల్కచిక్కణ మాచరెేత్ర్ || 4 
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సున్నము పాకముచేసి అందులో బెల్లపురసమును, _ పెసరగంజియును 

పోకలు నానబెట్టిన మడ్డియును, మొదలగునవి పోయవలెను. 

భారతీయ మహాశిల్పష 

అటి షా 
టు 

ముతో ఇటుకలను అంటించవలెను. మొదటి అంతసు పైన ఇట్లు చేసి ఫె్ట 

జాతి పలకలను వానిపైన పజచవలెను, వాజనముపైన నుంచవలెను. ఇట్లు 
మొదటి అంతస్తు నిర్మించవలెను, రెండవ అంతస్తు యొక్క విధానమును 

చెప్పుచున్నాడు, 

శో మూల్మాగస్తంభ తుంగంతు నందమూలాప్టభాజితే। 

పకాంశ ర్రహితాం[ఘిక్చ తథైవోర్ట్వర్హ్వ భూమయః॥ 

రంచ తథార్హావ మేకానేక తలో పిచ। 

రోపరికర్తవ్యం భిత్తి మవ పరోదయమ్ ॥ 

(ప 

(ప 

ఛ్మతాకారం శిరో పేతం సదాకార మథాపివా । 

గోవావమథవా వాజం సదాక ల్పాస్టంత రెద్విజ॥ 

స 
ద 

స 
ల 

మృణ్మయెర్లోషకై ర్వాఒథ సారదారుమయె స్తథా । 

గోపానంఛాదనం కుర్యా ల్లు ష్మకియా శిరో౭.న్సిత మ్॥ 

సభాకార మిదంఖ్యాతం యశోష్టం తేషు కల్ప యేత్॥ 

జాతిపంచతలంఖా రతం ఛందవేదతలం భవేత్! 

వికల్చ్బంతి తలంవిద్యా దాభా సేత్వేక భూమిక 0। 
జాత్యాదీనాంతు హర్మ్యాణాం యోగ్యంసాల తలంకురు॥ 

మర్యాదిసాలమా శిత్య పావకే పచనాలయమ్। 

నైర్భత్య ఆయుభస్థానం వాయవ్యం శయనార కహ్॥ 

శాంక రేయోగశాలాస్యాద్ భృశభాగేఒథవాపునః। 
ఆగ్నేయ యామ్యయోర్మ ధ్యే కర్తవ్యం జననాలయమ్॥ 

శ క్రశాంకర యోర్మధ్యే మజ్ఞనాలయమేవహి। 
ధాన్యన్థానం చతత్పార్శే భృంగరాజపదేఒపివా॥ 

నిర్భతి వరుణ యోర్మ థ్య పుస్త కానాం మహాలయమ్ । 
తత్చార్భ్వయోః (పకర్త వ్యం వ్యంజనాలయ ముతమమ్॥ 

5] 

by 

5 

వ్ 

60 

61 
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సోమువాయ వ్యయోర్మధ్యే వస్తాణామాలయం కురు! 
నోముశంకర యోర్మ త్య గొర్యావా సంర ర్చారా త 62 

తత్చా ర్భ్వేశయనస్థానం పర్యంకేన స నమ 

పుష్ట దంతపదేవాజ థ మా హేందే పుష్పమ పమః॥ ( 

గృహక్షతపదే కుర్యా హ్రాన్యా వ. 

పరితోమౌలికాయాంచ ఏవమేవ (పకల్పయేత్॥ 6 

చౌ తికాంతేతు సోమాంే కూపస్థానము దాహృతమ్। 

ఆధథ వా౭న్య |పకారేణ వక్ష్యేసందేశ నిర్హ్ధయమ్॥ 65 

శ(తశాంకర యోర్యధ్య విద్యాస్థాన ముదాహృతమ్। 
శంచత శ్రీదయోర్మశ్య ధనస్టానము దాహృతమ్!! 66 

యామ్యపావక యోర్మభ్య పుష్పమండప ఉచ్యతే। 

యామ్యునైరృతయోర్మద్య స్నానాంబు కోష్టము వ్యతే సై 67 

నిర్భ తివారుణు యోర్మధ్య ధర్మ శవణమండపమ్। 

ఇలా యవ వారుణుమ౭ ధి ఆయుథ స్థానముచ్యతే॥ 6£ 

వాయయువ్యునా మ్య యోర్మధ్యే శయనస్థానముచ్యతే। 

ఈశానసామ్య యోర్మచే్య యాగార్దం మండపం కురు ॥ 69 

ఆవపనదుంతే మజ్జనాగార మాగ్నేయె పచనాలయమ్ | 

పరితో మాలి కాయాంతు సక లస్ట్రానముచ్యతే॥ 70 

 తా॥ మొదటి అంతస్తున ముందణి స్తంభము 9 భాగములు దానిని 

క భాగవమములు చేసి 1 భాగము తగ్గించి ? భాగములతో పై అంతస్తున స్తంభ 

మును చేయవలెను. ఇట్లు అన్ని అంతస్తులకు వరుసగా చేయవలెను. 

(పస్త్రరము క్క భాగము చొప్పున తగించుచుండవలెను. (పస్టరము పైన 

గోడన ముభియెొక అఎతస్తునకు చివరగా ఎంచుకొనవలెను. శిఖరము 

గొడుగువలా గాని, నలుచదరముగాగాని, గోపానముగా గాని,  వాజనముగా 

గాని, చేయవచ్చును. మట్టితోను, పెంకులతోను, సత్తువగల దారువ్రలతోను, 
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గోపానమును కప్పవలెను. లుపలు మొదలగువానితో శిఖరమేర్చరచి కప్ప 

వలెను. దీనిని సభాకారమందురు. ఇష్టము వచ్చినట్టు చేయవచ్చును 
జాతియందు 5 ఆంకస్తులు, ఛందమున కీ అంతస్తులు, వికల్పమున J 

అంతస్తులు, ఒక్క టే అంతసు. పె బెప్ప్న జాతి. మొదలగు 

అలయములకు అనుకూలమైన  [పాకారము లను చెప్పుచున్నాడు, 
మర్యాది [(పాకారము నానుకొని ఆగ్నేయమున పాకశాల, నెర్భ 
తిన ఆయుధ నిలయము, వాయవ్యమున శయన గృహము 
ఈశాన్యమున యోగశాల లేక ఇందాగ్నేయముల మధ్యనైన చేయ 
వచ్చును. ఆగ్నేయ దకీణములనుధ్య (పసూతిశాల్య ఇంద. ఈశాన్యటిశల 
మధ్య స్నానగృహము దాని (పక్కను ధాన్యాగారము, లేక యమనిర్భ 
తులమధ్యను, నిర్భతి వరుఖుల మధ్య _(గంధాలయము. దాని _పక్కను 
నాట్టశాల్ను కుబేర వాయవ్యముల మథ్య వపాలయమ్ము కుబేర ఈశానుల 
మధ్య పార్వతీదేవి ఆలయము, దాన్మిపక్క శయన మండపము. లేక 
పుష్పదంత స్టానమునను చేయవచ్చును. ఇంద దిశయందు పుష్పమండ 
పము, మతీయు గృహక్షత పదమునను థాన్యాలయమును రచించ 
వచ్చును చుట్టూ మౌలికయందు ఈ (పకారము రచించివలిను. మౌళిక 
యొక్క అంతమున కుబేరస్టానమున బావిని కల్పించవ లెను, శా స్రోక్ట 
(పకారమరికొక దిశయందైనను రచించ వచ్చును, ఈశాన ఇం[దుల మధ్య 
విద్యాశాల, ఈశాన కుబేరుల మధ్య ధనాదరము, యమాగ్నే యముల 
మధ్య పుష్ప మండపము, దక్షిణ నైర్భతుల నడుమ స్పా నమందిరము, 

తి వారుణముల మధ్య పురాణ (శవణ మండపము, పడమర వాయు 
ముల నడుమ ఆయుధ స్థానము, వాయవ్య ఉత్తరములమధ్య శయన 
ము, ఈశాన కుబేర దిశల నడుమ  యాగమండపమ్ము ఈశాన -ర్మదుల నడుమ స్నానాగారమ్ము ఆగ్నేయమున పాకశాల మాలికయందు 
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గొ॥ శాంకవే నృత్తమూ ర్రీసు ఆగ్నేయా్యం వృషవాహనం। 

స్కందం చ ఉమాహితం నైరృత్యేపరి కల్పయేత్॥ ల 
కంకాలం వాయు విగ్భాగే ఖకాటనం జయంతకే। 

నుఖాసనంతు సత్యాంచే । వితధే(తి పురాంతకమ్॥ 72 

నుడీవే హరిహరం స్యాట్ గంధర్వే చం దశేఖరమ్। 

'శేషమాంశే కానుదహనం ముఖ్యే కాలారిమూర్తి కమ్॥ 78 
అరి తేఒర్దనారిమూర్తిస్తు ఇందే కల్యాణు సుందరము! 

వే తపాలంతు పర్దన్య యామ్మే వైదక్షణెశ్వరమ్॥ 74 

వాదుషోే తింగముద్భ్ఫూతం సౌ మ్యొతుగ జహారిణమ్!। 

ఇత ర్త హర్మ్య్య ఈశాంశ్చ ఆంత రా వేపు కల్పయేత్॥ 75 

మూలహర్మ్యం సమిక్షైర్టైవ | సక అస్థాపనం దురు। 

(వాకారేషు చతుర్చి క్షు ద్వారళి; ఖాది . కల్పయేత్॥ 76 

(పాకారతతిమ ధ్యేళు దీరి వ రమే వ్రత వేచనమ్!। 

అథవామూల హర్మ్య్యస్య | మధ్యసూతా[శితం ఖ వేత్॥ 77 

(పథానద్వారమేకంవా ద్వయంవాజన్యత్తు జాలకమ్। 

1పాకారమే వమాఖ్యాతం బా హ్యే విధిర్విధీయతే॥ 78 

ఐక ద్వ్యొతె చతుష్పంచ దండం వాహాది విసృతమ్ | 

తద్మా హ్యేతు్యుతయ్యశేణి, మనేనవిబనాకురు॥ 79 
వొవానాం పదివారాణాం (పాచ్యమావాసముచ్యలతేః 

'పాచ్యాంవా సౌమ్యదేశేవా దేశికావా సముచ్యతే॥ $90 

పైవజ్ఞాంబష్టధిషజాం వాసస్థానంచ యామకే! 

నిజం ధా హారజీవీసాం పశ్చిమేవాస ముచ్యతే! 81 

సర్వేషామపిభక్తానాం వాసముత్తరపార్శ్వ కే 

అగ మహావతస్థానం యామేే పాకుపతాలయమహ్॥ వ్ర 

చశాలాముఖంతు నైర్భత్యే చోర్థ్యాలయంతు వారుళు। 

వాయౌతు ఆ తస్టానె సామ్యాఘానుర స|తక మ్॥ 88 

జ్ఞైవాభ్యాసాద థః 'కుర్యాద్ర్వైశ్యానాంతు విశేషతః | 

తద్వ్పాశే హ్యేత్విశదిగ్భాగే క కార్యామహాజలాశయమ్॥ 84 

యామ్యపావక యోర్మథ్యే గోశాలాంశం [పకల్పయేత్। 

దకళోచోత్తురేవాఒపె స్థాపత్యాది నివాసకమ్!। ' 83 

చారుణినైరృతీమద్యే సూతికావోసముచ్యతేః 

వారుణానిలయోర్కధ్యే రోగార్హానాం నివాసకమ్॥ €6 
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సామ్యవాయవ్య యోర్మ ధే బాలశికార మండపమ్। 

సొమశంకరయోర్మ'ధ్యే ధాన్యమంజూషకా భవెత్॥ [| 
తద్చాహ్యేబవలితేవిప్ర దాసీనాం గణీకాదినామ్! 

నృత్త గేయాభ్యాసనాంతు తయవిక్రయ జీవినామ్॥ శ్రి! 

చ్మకిజాంవాపకానాంచ .5. లాలానాంతథధైవ చః. 

మత్స్యమా6సోపజీవీనాం నృత్యకారక యోషితామ్॥ న. 

నాపిత శూ దకానాంతు గోపాలానాంచ వారుణ మ్। 

కరణానాం గృహ శేణీ చాపస్థాన పరిగహమ్॥ 9 

పరితః కల్పః యేద్ధమాన్ పూర్వాదీశావసానక మ్। 

తద్బా హ్యేత్విశదిగ్భాగే శ్మశానం పరికల్బయత్॥ 0] 

తాసాం బా హ్యతు కర్తవ్యం రజకానాం నివాసకమ్!। 

తద్చా హ్యే[ కొశమా లేతు చండాల శేణి రుచ్యతే॥ ల! 

(పాకారలక్షణం హ్యేవం (పోచ్యతే ద్విజసత్త మః 9) 

ఇతి కాశ్యపశిల్సే ప్రాకారలక్షీణం (తిచత్వారింశః పటల; 

ఈశాన్యమున నశేశ్వరుని, ఆగ్నేయమున వృషభారూఢుని, నైరృతి! 
పార్వతీషణ్ముఖులతోగూడిన శివుని వాయవ్యమున కంకాలరూపుని, ఇం|( 
ఈశాన్యముల మధ్య భిక్షాటన మూర్తి ని తూర్పు ఆగ్నేయముల నడువ 

సుఖాసన మూర్తిని, ఆగ్నేయ దక్షిణముల నడుమ (తిపురాంతకున్కి నైర్భ! 

పడమరల నతిమ హరిహరమూ రిని, నైర్భతి దక్షిణము లనడుమ చం 
శేఖరుని, పడమర వాయవ్యముల నడుమ 'మన్మథడునుని, వాయ 
ఉత్తరముల నడుమ యముని హరించిన రూపముగాను, ఉత్తర ఈ శాన, 

ముల నడుమ అర్ధనారీశ్వర రూపమును, తూర్పున కల్యాణ సుంద 

మూర్తి, ఈశాన ఇంద ' దిశలమధ్య క్షేతపాలుని, దక్షిణమున దక్షిణ 

మూర్తిని, పడమర లింగస్వరూపమును, ఉత్తరమున గజానురుని జయి; 
చిన రూపమును, ఇట్లు ఆలయముయొక్క సగము యెత్తులో పలలో ఈశ 
రునియొక్క రూపచ్మితములను కల్పించవలెను, (పధానాలయమునండ? 

భాగముల 1 పకారం విగహములనుంచవలెను, (పాకారముయొక్క నలు 

దిశలయందు ద్వారశోభ మొదలగు వానిని రచించవలెను [ప్రాకారము 

నడుమును తప్పనీయరాదు లేక (పధానాలయము యొక్క మధ్యసూ[॥ 
మును బట్టి (పథాన ద్వారము 1 గాని, లేక 2 వైపుల 2 గాని రచిం 

వలెను ఇతరదిశలియందు కిటికీలను. మ్మాతముంచవలెను. వెలుజేళి 



నిర్మాణమును చెప్పుచున్నాడు. 1-2.3-4-5 దండములు వాహనశాల మొద 

లెనవి దాని వెలుపల కి వరుసలు చెప్పబోవు విధముగా జేయవలెను, 

శూర్చున శివభ_క గలవారియొక్క సేవకుల ఇండ్లను, తూర్పునగాని లేక 
దకిఐఖఇమున గాని గురుపీఠమును, జోగతిపు_లు, అంబపులు, వెదు ఠి రో? ఫైలు? బట్య్యులు, 

కూత దక్షిణముననే యుండవలెను. (వతములు మొదలగు దీక్షలవలన 

ఆహారనిబంధము గలవారు పడమరను, మిగిలిన అన్ని శులములఐ 
ఉత్తరమున నుండవలెను. ఆగ్నేయమున (వతములుచేయు (పదేశః 
దకీఇఐఐ మున పాశుపతాలయమున్ము నైర్శతిన కాలాముఖమును, ప 

ఊర్ద కమును, వాయవ్యమున గాని లేక ఉత్తరమునగాన తగి, 
బ్రాహ్మణులకు స్మతమున్ము జ్ఞానాభ్యాస మందిరమునకు దిగువ క 

యిండును, దానికి వెలుపల ఈశాన్యమున పెద్ద చెజువును దక్షిణ 
యము అ మధ్య పశుశాల భాగము చేయవలెను. దకిణమున గాని 

ఉత్త రమునగాని శిల్పాచార్యుల యిండ్లను, పడమర నైరృతి దిశల వ 

పసూతి గృహమును పడమర వాయవ్యలనడుమ రోగబాధితులు ' 

లగు వారికి దగిన యిండ్లను- వాయవ్య ఉత్తరముల నడుమ బాలు 

పాఠశాలయును, ఉత్తర ఈశాన్యముల నడుమ ధాన్యము మొదలె 

యుంతవతాను దాని వెలుపలి వలయమున దాసీజనమును వేశ్యలు మొ 

లగు వారున్యూ నృత్త గెయాది అభ్యాసకులు ను, సరక లమ్ముకొనెడివారున 

తలము దీయుు వారును, క్షురకర్మ చేయువారున్ను కుండలు చేయువారును 
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స్కూతిధార |. tరిక_మూచి వదలినారు 



ళ్ భారతియమ హో శిల్పము 

సాము క ఫ్ర 

రుద్యిశాదిక్యకరకేననుః 

జ 

1. ఇష్ట దేవతాస్తుతి 

Eu "దేవః నపాతు భువన త్రయ సూతభార | 

వో 
ఛా) 

శో 
ఛం 

అఖీవ్సి తార్థ సిద్ధ్యర్థం ఫూజితోయః నుర రవీ !. 

న్లో 
—_ 

స్తాం బాలచం| ద కలికాంకితజూటకోటిః | 

వతత్ నమ్మగమవి కారణమంతశేణ | 

కార్హాష్యదసూకిత మసూూత్యత యేన విశ్యమ్ | (సమశాం) 

ఉత్ప త్తి రక్షణలయాన్ జగ తాం (మకుర్వన్ 1 

భూవారి వహ్ని మరుతో గగనంచ సూతే | 

నానాసుశేశ్వర కిరీట విలోలమాలా | 

ఛృంగావవీఢ చరణాంబురుహం నమామి[॥!  (మానసార్భ 

జయతి వరదమూా ర్తి రంగ లం మంగలానాం | : 

జయతి సకలవంధ్యా భారతీ |బవ్మాయాపా | 

జయతి భుననమా తా చిన్మయి మోక్షరూపా ! 

దిశతు మమ మహాకో వాబ్మయః శబ్బరూపమ్ | (విశ్వం (ప) 

సర విఘ్నచ్చి "చేతా స్ గణాధిపత యేనవుః 1. (అపర్శా 

మహాదేవం శరిధరం నర్వలో కైక నాయకమ్ 1 

మహేం[ద వుభ్యగం శాంతం పార్ళతినహితంపరమ్ | 

"దేవదానవ నీద్దాద్యెః నేవితం నురపూజితమ్ 1 

(పణవ్యు డేవచరణ మేనం (యూయాత్. నకళ్యపః 1 గాళ్ళ 

శ్లో] మాయావై భవ కల్పి కాగుణమయా బ్రహ్మాండ భాండాంత రే! 



వ భారతీయ మహ్షిల్పమ 

జీచాను _స్పదధిష్థీ తాశ్చ వివిభాయత్ న సంస్థితా యన్యయా | 

తానం పరమం తమా జపనిషచె ద్రైరారకె §ః నదాన్వ స్తీ కై 

తవ్వే భువవై కనాథ వమవములంవంచే ఏరించాధిపమ్ 1" 

న్లో | పారుష్యాంగోయేన మాడాయు గానాం |! 

వాస్యాతస్థా(న్నీగ్గ తాం (పావితో ఒర్యాః | 

నిత్యం -దేచె వైరర్చతో విశ్వక ర్యాసోఒయం | 

భూయాత్ సర్వలోకోదయాయ | 

శ్లో (తిపురపుర్యతయ రచనా యత్క-రయోః | 

కఠ్మయాతురీజా తా శిల్చివరంతం దనుజై రర్చిత | 

చరణం మయం నంబే ॥ (శిల్పరగ్న మ్) 

ym వే 6 వ్య 2. పాకారవిదానము (2వ పద్ధతి 

మానసార శీ1వ అధ్యాయము : న 

న్లో బల్యర్థం పరివా రార్థం శో భార్థం రక్షణార్గకమ్ | 

పంచ పాకార హర్మ్యాణా మధునావక్ష్యతే [కమాత్ |] l 

జాత్యాదిభద హ త్న్మ్యాణాం తన్నానెన తు విన్య సేత్ | 

జాతి పాకార స ర్వేపాం హ_స్తమానేన యోజమయేత్ ॥ 9 

జా త్యాది సర్వ నాలానాం (పాసాదాంశేన మానయేత్ । 

జాతీనాం జోతిసాలానాం హర శ్ర ల రం విభాజితే || లి 

తదూ శ్టే 6 వేదికాదీనాం (ీవమూర్థి ్న శిఖాంతకమ్ |. 

సమక ౦ధ రవృద్ధిః న్యాత్ప్సంచ సాలావసానక్షమ్ ॥ 4 

ఛందాది పంచసాలాంచ ఛలదాద్యం శే ఆన మానయేత్. | 

జాతి పాసాదవిస్తాశే విన్య సేత్ సకలం పదమ్ ॥ 

' . అదిశాలాం తతః కుర్యా దంత ర్భండలమిోారితమ్ |. 

_. వ్వీలతీయమంత హారాచ మధ్యహారా తృతీయకమ్ | 6 

చు 



రన భాగము 

(పాకారం తచ్చతుర్థంచ కథితం తన్న ర్యాదికమ్ | 

తతః పంచవుసాలాచ మహామర్యాదా మోారితమ్ ॥ 

కుంచశాలామితి పోక కం తం తవిద్భిః పురాతన 8 

తత్పీళ పదవిన్యాస శ్వాదిశాల విశాలశే ॥ 

తథా. ద్వితీయ వా చేతు స్థంజిలపదం విన్య సేత్ 

త_త్తత్కు-ర్యాత్తు శాలాయాం తృతియే ఛయచండితమ్ | 

_సునంహిత పదంమ క్యా మ ర్యాదాయా విశాలశే | 

నుహామర్యాదావిస్తాశే పడమోాశ(ర కాంతకమ్ | 

ఏవం తు జాతి శాలాంచ కు ర్యాద్ధ ర్మ్యవ శా త్పుథిః | 

హేచకం మూలహ రకు ఛందాదీనాం _పవక్ష్యతే || 

 _పథమంతు వుహావీఠం ద్వితీయం మండూకం పదమ్ | 

తృతీయం భ|ద సంయుక్తం తతః శాలాబహి స్తథా | 

చతుర్లం స్నుపతీ కాంతం పంచమం చెంద కాంతక మ్ | 

వతచ్చేందం (ప కుక _రృవ్యం వికల్పంత. ది హోవ్య లే || 

ఛంద్య పాకార విసాశే సాన్ధాస్టైన కరాధికమ్ | 

_సథమాత్సంచ మానంస్యో 'శ్సాక్థం యగన రాంలో ము I 

ఏవం విక ల్పమానం స్యా త్పంచ శాలా[॥ పకీర్సి తాః 

తదేవ పంచశాలానాం వడంగుల వివర్థనాల్ || 

న_ప్తపాదా వసానంస్యా (తృధమాతృంచ మానకమ్ |. 

వవ మూాభానం కర్తవ్యం హర్శ్య పాదంతు నర్గనాత్ | 

శకెచిచ్చందక మానేతు |తితిహ_స్త వివర్గనాశ్ |. 

ుసథమాత్సఠచ మానంస్యా త్సంచదశ కరాంతకమ్ ॥ 

ఏతత్. క్షం డవిమా నేతు శాలాచ్చంద విమానకమ్ । 

"కేవల వా_స్తమానేన జాతిపాకారం మానయేత్ 1 

[(తిహన్నే నాదిసాలాది ద్విద్విహ_న్త వివర్థనాత్. 

(ఈ ల్యేకల పంచశాలానాం పంచ పంచ పమాణకమ్ | 

DB 

1B 

1 

16 

17 

కవ. 



4 భారతీయ మహాశిల్పను 

ము (శాల్సమధ్య ముఖ్యానాం జాతిశాలాం (పకల్ప రో: త్ | 

_్రాసాడార్థవిశా లేన మధ్యముఖ్యాల్పమానశే | 1 
శాలాసాం పంచభాద్యంతం మూనయత్పూర్వ వద్భ వేత్ | 

హర్మ్య పాదస్య బాహ్యాత్తు శాలాకుజ్యావసానకమ్ 1 | 

అంత ర్వా౬వీ బహి ర్యాఒవీ కుడ్యమధ్యావ సానకమ్ | 

ఉపవఠం. చాంఘికంవాఒవి హర్మ్య పాదన్య నిరమమ్ 1! ౫ 
౧ 1 

తా॥ బలిని పెట్ట్లుటకును, _పరివారచేనతల నుంచుటక్షున, 
అలంకారముకిె ఐకును, క్షణముకొఅకును ర్ _సాకారములనుగూళ్ళీ 
చెప్పుచున్నాడు.. జాతి మొదలగు హర్యములకు | పాసాదనులన 

హ_స్త్రమానముతో చెప్పబడు. చున్నది. జాతి ఆలయములకును, జూ 
(పాకారములకును భాగములు చెప్పబడియున్నవి. ఆపైన వేదిక 
(గీవు శిఖరము, కలశము అంతము, కంధరముతో నమానమును 
వరునగా 5 (పాకారములకు “పెంపును. ఛందజాతి మొదలు క (ప్రాకా 
రములు ఛందాది భాగములతో రచించవలెను. జాతి (పాసాదమున 
వేళ ముయొక్క్క_ విసారము 1 భాగముచేనీ దానిచుట్టూ 1 భాగము 
విసారముతో అంతర్ముండలమును, తరువాత చుట్టూ. 9 భాగము 
లతో "రెండవ ఆవరణమునూ  తదుపరిచుక టా % భాగములకో 

డవ ఆవరణమును తరువాతచుట్టూ 4 ా గములతో నౌల్లవ 
ఆవరణమును తరువాతచుట్టూ శ్ భాగములతో ఐదవ ఆవరణము 
చేయవలెను, పూర్వపు. శాస్త్రజ్ఞులు 9, 8 భాగములు నలుచద 
కముగాజేసి దానిని ఆది శాలగను, శెండవశాల 7.7 భాగములు 

నలుచదరముగాను, మూడవళాల 18.18 భాగములు నలుచదరము 
గాను. నాల్టవశాల 21.21 భాగములు 'నలుచదరముగాను, ఏనన 
శాల శీ1.81 భాగములు నలుచదరముగాను ఇట్లు. జాతి. శాలలు 
రచించవ లను. ఛందమున: పీఠమును 2.౨ భాగములు నలుచదరము 

గాను, మొదటిశాల 44 ఛాగములు నలుచధరముగాను, "రెండవ 



రివ భాగము క 

శాలను 56.58 భాగములు నలుచదరముగను మూడవతాొలను 14.14 

భాగములు నలుచదరముగాను, నాల్లవశాల 92.228 భాగములు 
నలుచదరముగాను, ఐదవశతాల లిల.క9 భాగములు నలుచదరము 

గాను రచించవలెను. ఇది ఛందము. పికల్పమును చెప్పుచున్నాడు, 
మొదటి ఆవరణము పే వా సము, శెండన ఆవరణము 1 హ నము, 

మూడన ఆవరణము 1 హస్తము, నాల్లవ ఆవరణము 2 హా స్ప 

ములు ఐదవ ఆవరణము కిక హా_స్తములు చేయవ అను. వాట 

మొదటి ఆవరణము కీ హస్తములు రెండవ ఆవరణము 1 హ, 
మూడవ ఆవరణము ]$ హ్క నాల్లవ ఆవరణము 1 హ, ఐదన 
ఆవరణము 1 పా, అట్టు ఆభెన హర్మముల యొక్క. స్తంభము 

లను చేయుదురు. కొందణు మొదటి ఆవరణమునుండి ఐదవ 'ఆవర 

ణామువరకు కి.8 హ _స్తములు సెంచుచు 15 హస్తములవరకు చేయు 

యగు, ఇది శుద వీనూనములయందు శాలాచ్చందము. జాతి 

[పాకారములు వా స్తమానముతోనే చేయవలెను. మొదటి (పాశా 
రము రి హా_స్తములు, రండవ (పాకారము గ్ హస్తములు, వూూూడ్రవ 

(పాకారము 7 హస్తములు, నాల్లన |వాకారము 9 హస్తములు, 

ఐడవ (_పైాకారము 11 హస్తములు చేయనలెను. శు దశాలలు, 
అల్పశాొలల్కు మధ్య ళొలలుు,  _ై్రప్రధానశొలలు, వనికి జూతి శాలలు 

కట్పించవ లెను, అవి (| పొానాదములో సగము పరిసుతి కలిగి యుండ 

వలెను. ఆల్రయముమొక్య  _న్తంభమునుండి | శకారముమొక్క 

గోడ నెలుపలి 8 భాగములను. చెయవ లను, ఇట్లు ర్ చాకారములకు 

చేయవ తను. గోడలో అంచుకుగాని, గా "డముభ్యకు గాని, గోడ వెలు 

కలికిగాని యిట్లు క విధములుగా రచించనచ్చును. ఉపవీఠమును 

స్తంభమును, ఆలయ _స్తంభము యొక, సిర మమును కల్పించవ లెను, 

న్ తతు? ,-డ్య -వేదిశాంత ర్వా సాలం[ పాగసప్త మూనకమ్ | 

హర్శ్యస్యార్ణా న న తమానం య దా(స్తా (యా మతత్సమమ్॥2కి 
వ్ లా | 
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తచ్చతుర్భాగి శ్రైశేన వర్ధయే_త్తన్ముఖాయతమ్ | 
విసాశాత్సంచథాయామం పంచధావిపులాంతకమ్ | 94 

పంచనాలా ముఖాయామనుం _త్యేకం పంచధాతతః | 

ఏకే కం వింశదాయావుం పంచశాలాముఖాయతమ్ | 25 

వడంగులం సమాఠభ్య్య వట్ మడంగుల వర్గనాత్ | 

 రసవాసావసానం స్యాత్ పథమా త్పంచమాంతకమ | 26 

సాలానాంకుడ్య విసాఠఆ (పల్యేకం పంచథామతమ్ |! 

విశాలోచ్చ నమంతావీ తచ్చతుర్థాంక వర్థనాత్. | 27 

పశ్యేకం పంచసాలానాం కుడ్యానాం పంచధోదయమ్ ! 

అధథవాధిపానమానేన కుడ్య తుంగ మిహోచ్య కే | 28 

_ కుట్టిమోచ్చం సమారభ్య పంచవింశో శయాంతకమ్ | 

అంతర్శండల నూ రభ్థి మహావార్యాది కాంతకమ్ | 29 

పంచకుడ్యన్య చోత్సేధం |పక్యేకం పంచధాభవేత్ | 
జన్మాడి చో త్తఠాంతంవా (ఈ స్తరాంతం తధోదయమ్ ॥ 0 

కుడ్య స్యాంత |పచేశేతు యుశ్ర్త్యాచా వృతమాలికమ్ | 
వేదికా (కయా) చోపవీకేన పాద్యప్సస్తర భూపీతమ్ | 81 

_ యభెష్ట భాగపాదెన యుగా్భ్మాయుగ్మమథావిచ | 
కు డ్యాంతః పకివాశార్గం భ|దరి సోపాన సంయుతమ్ ॥ 82 

మాలికోపరిన|పంస్యా దధిస్థానతి నమోదయం | 

అథవా ద్వ్యిగుణోత్తుంగం | తిగుణం నాయ భెష్టకమ్ | 88 

న జాకృతి క్పవ(పాగం ఛ(తాకార మథావీవా | 

ఢోక్తరం వాజినంవైవ మ్యుబంథం (తిధాన్వితమ్ ॥ 84 
అధిష్థానాది నన్దాఢ్య నముథవాతజ్ఞాభి త్తికమ్ | . 

(ప_్తరస్యో పరిదేశే కర్ణహశర్శా్యాది వాండితమ్ | ల్ 

శె వేవాచేస్టకేవాఒవి దారౌవాథ పకొల్పయేత్ | 

శుద్ధం సంకీర్లం మ్మిశంనా యభథాశోభలి యథాబలమ్ | 36 
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యు క్యా (పచ్చాదనం కుశా త్పు భెష్టకాది గులోడనై 8 | 

పరివార విమానానాం మానంతదగక్ష్య తేఒధునా | 

మూూలహర్శ్మ్య సమంబాఒవి |తిఫాదం వాఒర్థమేవవా 

పకభూమి ద్యిభూమిర్యా మూలహ ర్మ్యా కృతిస్తువా | 

మూలస్థలసమం౦ం వాఒవి తన్ని వూ్త్నూన్నతమేవనా। 

చతుర్ది క్షు చతుర్తా(ర ముప దా(ర వుంతరాలశే ॥ 

డేవానాం చ్మకవ ర్శీనాం మ భ్యేద్యారం గుకల్పయేత్ | 

మహాద్ చాగరమితి (వో కృముప ద్వారంతు వో కృవత్ || 

భూసురాది నరాణాంచ మభ్య ద్వారం నయోజయేత్ | 

మధ్యసూ( తస్య వామేతు మహాదాగరం (పకల్ప యేత్ | 

తద్బహిాః పరితోషట్ నా స_ప్తసాలాం (పకల్పయేత్ | 

నరావాసార్గం రధ్యాచ _పైకౌ రద్భ్యయమండి తమ్ | 

. తత్తద్విసారమానాని దండమానేన మానయీత్ | 
(తిచతుర్దండ మారభ్య ద్విద్విదండ వివర్ణనాత్. [ 

ననపంక్షి దండ పఠ్యంతం సాంతరాది మపహాంతకమ్ | 

(ప త్యేకం త_క్రిభామానం స్త పాకార మోరితమ్ | 

కేం (పాగుకృవత్కు- ర్యా శ్పరాగలంకారఠ నంతయుతమ్ | 

చతున్దా(ర సమాయు కం మహాగోపుర మా యతమ్ | 

"దేవానాం మూనుపాణాం చ గృహ్మపాకార మి. రితమ్ 1 

వకద్వ్వి (తిచతుప్పంచ సాలం కు ర్యాత్సభి త్రెకమ్ ! 

సంకులంచేత్తు నాలావాం సొంతరం భీ తికంన్యశేత్ | 

ఏ తానిసాలమానాని హీనాధిక్యం నకారయేత్ | 

ద్య్వ్య్వాంగులంచ సమారభ్య చై కాంగుల, వినర్ధనాత్. | 

పడంగులావసానం స్యా దోపురాపానతత్సమమ్ | 

*ఉవాసాదాదన్య శాలాంతం జల్యసావార్థనిర్షతమ్ 

కుర్వాత్తుభి_త్తిమూ లేతు జల దారం యభేష్టదిక్ | 

లి? 

రి 

39 

40 

&1] 

4&2 

50 



భారతీయ మహేోశిల్పము 

జాతి పాసాదకాద్యా దహీ రథ సరిత; నాలమానం కరాభ్యాం । 

తస్మిన్ వఏిసారమానం (సధమం  కరయుగా దేకమేశేన 

వ బ్ల్యాక్ చ త్వారింశత్క- రాంతం ముహాతి చ బ్రతి తత్సంచ 

పంచ ప్రమాణం కుర్యాత్. ఊుదం క్రోమా త్ర తత్క-ధితమికి 

బుభ్రే ర్తి తికాంతావసానమ్ | స్రీ 

బ్రతి మానసాశే వాస్తు శాస్త్రే ప్రాకార నిధానం నామవక 
(ట్రంక్ ఒధ్యాయః | 

తా ఆలయమునుండి _పాకారముగోడ లోపలికిగాని మజిలే 

కొలత పకారమో చేయవ లెను, ఆలయముయొక్క- చుట్టుకొలతలో 

నగము పాకారాయామముతో సమానముగ నుండవలెను. దానిని 
ద ఓ భాగములుచేని అందు 1 భాగము అధికముతో ముఖముమొక్క 
పొడవును పెంచుచుండవ లెను, వ్ సారమునుండి పొడవును 5 భాగ 

యురి ర్ ఖండములు చేయవ లెను, పంచశాలల ముఖాయాను 

ములు (ప క్యెకముగా 5 విధములుగ నుండవ లను. బఒకొ్కొ-క్కంా దాని 

డవు 20 పంచ శాలలముఖాయతము, 6 అం, మొదలు 6, 

ఇాంచుచు 6 హ _స్త్వములవరకు మొదటినుండి వదవచానివ అక్ర (పాశా 

రముల మొక్క గోడవిసారము ర్ విధములు. విస్తారముయెత్తు వ్నిత్రో 
సమౌనముగాని దానిలో 4వ వంతు చేర్చి గాని, (ప్రత్యేకముగా. 
$ (పాకారములయొక్క- గి గోడ యత్తు 5 విధములుగా చెప్పబడినది, 
లేక అధిష్టా నముయొక ,- |పమాణముతో గోడయెత్తును. చెప్ప 
చున్నాడు. కుట్టమముయెత్తు మొదలుకొని 925 వణుకును అంతరంంక 
లము మొదలుకొని ముహోమ ర్యాదివజకును, 5 గోడలయెత్తు వికి 
విడిగా 5 విధములుకొలదు. జన్మస్థానము మొదలు ఉ త్రరము నటిఫ 

గాని లేక (స్త స రాంతమున అకుగాని, గోడ మొక్క చివర్మప "దేశమున 

ఆలోచనతోళ చుట్టూ మాలికను రచించవ లెను. వేదిక, ఉపరీశము, 
పనితో పాద వ్ల స్తరమును కల్పించవ లెను. ఇష్టమువచ్చిన _ భాగము 
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లతో (నరినంఖ్య "లేక బనినంఖ్య) గోడలో పరివార బేవతలకు 

సోపానములతోగూడ భఛ్యధమును రచించవలెను, మాలికపైన 

న కమును, అధిష్లానమును సమానమైన పొడవుతో కల్పించవ లెను. 
లేక యెత్తు రెట్టింపుగాను, కి శౌట్లుగాను యిష్టమువచ్చినట్లు చేయ 

నచ్చును,. వ్యపముమొక్క- చివర వ జమువ లెగాని, లేక గొడుగు 

నలెగాని కల్పించవ లెను, ఉత్తరమును వాజనమును ముష్పిబంధ 

మును -ఈ మూడింటితోను, అధిషానము మొదలగు వానితోను, 

లేక తాడుతో గోడను, |ప_స్తరముయొక్క- సె భాగమున కర్ణ 
హర్శ్యము మొదలగు వానితోను, పెద్ద జాతితోనుగాని ఇటు 

కలతోగాని, డారువుతోగాని రచించవచ్చును. న్యచ్చమైన జాతి 

గామి, సంశ్ర్లజాతి గాని, మి శజాతి గాని, అందముగా నుండునట్లును, 

గట్టిగా నుండునట్టును చేయవచ్చును. పెనకప్పు ఆలోచనతో 

ఇటుకలు సున్న పుపాకము బెల్లపురసము మొదలగు వానితో 
రచించవలెను. -పరివార చేవతలకు వమూనములమయొక్క (కమా 

ములను చెప్పుచున్నాడు. మొదటి ఆలయముతో నమానము 

గాని, లేక ముప్పాతికవంతుగాని, లేక సగముగాని, ఒక్క అంతస్తు 

గాని, రెండు అంతస్తులుగాని. మొదటి ఆలయముతో నమాన 

రూళకుముగాగా పి, మొదట్ ఆలయమ తో సమా నవట్టమునగాని, దాని 

కం కు కఈల్లమ-గాగాని, మెరకగాగాసిి 4 వెపుల 4 దాగరములును 

లోకుల ఉపద్యారములును, మధ్య ద్వారమును "దేవతలకును చక 

వర్శికిని కల్ప్సించవశెను. మహాద్యారముమొక్క- స్థానమును. చెన్పి 

తివి. ఉపద్వారమునుగూడ పూర్వము చెప్పబడిన (ప్రకారము 

నిలుపవ లెను, (వాహ్మణులు మొదలగు మాననులకు ఎవరికిని 

మభ్య దారమును కల్పించరాదు. మధ్యసూ[ తము3మొక- యెడమ 

వై పున మహోదాగరము నుంచవన లను. దాసి 'వెలుపలచుట్టూ 

మనుమ్యులుండుటకు 6.7 | సాకారములను కల్సించవ లెను. రెండు 

2] 
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(పాకారనుల నడుమ ఏథిని కల్పించవలెను. ఆ యావిస్తారను 

లుండవలసిన దండముల [ప్రకారము నిర్మించవ లెను. లి.4 దండములు 

"మొదలుకొని 2.2 దండములు పెంచుచు 9.10 దండములవణకు 

సాంతరము మొదలు మహాంతరమువజకు. విడివిడిగా శి పద్ధతుల 

కలవు. ఇట్లు 7 (పాకారముల లక్షణము చెప్పబడినది. మిగిలి? 

పనులన్ని యును పూర్వము చెప్పబడిన [ప్రకారము .చేయవ లెను, 

మహాగోపురమునకు 4 దాగరము లుండవ లెను, "దేవాలయ గోపు 

రము ఎత్తుగానుండ వ లెను, మూనవ గృహములకు | పాకారను 

19.5845 వణకు గోడలతో నుండవచ్చును. [పాకారనులు 

దగ్గజగా కఠలినియుం జె నేని గోడను రచించవ లను. ఇవి పాశా? 

ముల యొకళ- కొలతలు, ఇంతకంకు తక్కువగాను, ఎక్కువగాను 

శేయరాదు. 2 అం. మొదలుకొని 1.1 అం. సెంచుచు 6 అం. వరక 

అన్ని టికీని జలమార్లములను కల్పించవలెను. కోందటు 1 అం, 

మొదలు 1 అం. పెంచుచు గోపురము యొక్క. ఉపానముతో నమా 

నముగా చేయుదురు. ఆలయమునుండి యింకొక శాలవణకు జలము 

పోవ్రటకుగాను . గోడ మొదట _ నిర్ణమముతో జలద్యారమును 

యేడిశ నైన నుంచవచ్చును. జాతి |పాసాదములకు | ప్రాకారముల 

విస్తారములను హస్తములతో ౨ మొదలుకొని 1,1 పెంచుచు 40 

హా స్పములవజణకు గొప్ప ఆలయములకును, క్షు దములకు శ్,5 హా 

ములును. చేయవలయును, ఇట్లు గోడలయొక్క కడపటివ అకు 

రచించవశెను.  శిల్పరత్నము 40వ అధ్యాయము 1 మొదలు 
16 క్లోకమువకు జాతి హర్మ్యములకు (ప్రాకారముల విధానమును 
పె అర్థముతో నే చెప్పబడియున్న వి. 



ఏవ భాగము . 1] 

వొ, వపరివారదేవతలు 

కాళ్య్వ'పశిల్చ్బము 46వ అధ్యాయము : క 

స్ట అభవ వ్ర విశే సేచ్స ణ పరివార ఏిధింపరమ్ 1 

అహైచ ఇ డశళం చెవం దా తింక చృయథా[క్రమమ్ J 1 

అంతర్జ్మండలగ్రైః సర్ (6ః పరివారం నకల్పమీత్ ( 

Et సంకల్పాంతం చారథా'రా 'పరివారాష్ట్రకంద్విజ ॥ 

కలాఒన్య పరివారాస్తు మమహారే పకల్పయేత్ | 
> శా కదా _ైస్రాకా రేతు చతురై తు ద్యాతిం శత్సరివారకమ్ ॥ త్రి 

తత్స త్చాకారే మభ్యవా సాలకుడ్యా| కితంటు వా { 

ముఖాయామం వినాబిజం చతుర ఏకృతేనతి | శ్తీ 

నవాంనం విభ జేద్దీజ నున్ధాంగె మూల వార్మ్యకమ్ | 

తథాదృషార్భ భాగనం పూ'ర్య్యాది (కమ యాగత్య ॥ గ్ 

[పాణ్యాం వై వై వృహభంస్థావ్య అనలంత్వ్యగ్ని నోచతే | 

ఆదిదున్తాంతు వాయ 'వ్యే పీరభ గంతు దక్షి కే 6 

యమాత్యాణాం స_ప్తకంతస Dd "చి మెవిమ్ను వ మీనా వకవ | 

కుమారం వాదజేజీశే కహా 2 నె వాయుగోచ రే | 

సామ్యేతు శేశవస్థానం తః త్యాయసీంతు వా i 8 

భాస్కరం వొంక దక చే వే వీఠం టా. 1 

గ సా టై వీశం చేడాలయంవినా 9 

ఇం|దానల శివాంశేస్టాః ప మదిజ్నుఖస్థి తాః 1 

వాయువారుణ నై రృళ్యాః స ర్యాశ్చ _పాజబ్ముఖస్థి తాః [10 

విష్ణుశ్చేత్. (ప్రాకుఖః సౌమ్యే దునర్తా చేద్దవ్షణాననా 

మాతరః సౌమ్యవక్తా)స్తు పిరేశః పశ్చిమానసః | 11 
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మాతృవనామస్థ టి ఘ్నేశః (వాచాన్టమాన నముచ్య తే | 

ఆదావాది( (తిసాలేచా అంే చండేశ్య రాలయమ్ || 12 

(తిదండే బలివీఠా( గే వృహస్థానం పదం భవేత్ | 

అప రేధ్వజ దండేన తయోర్న భ్యేఒష్టభాజితే. || 18 

నవధాస్యా త్పరస్థానం గోపురద్యార నిర్లతిః | 

మండ పాదాగఒభథతేస్నవం వృ_త్తవీశాంతరం భవేత్. || 1 

పరివారాష్టకం హే వం పోడశం త్యధునాశ్ళణు | . 

నీజేతు పంచపంవాం నే శ కభాగాదివమ్మ కమాత్ || శ్ 

బాన రోహి హి తాళ వితర శ్చౌాథయమ స్తథా | 

హిణీ నిర్భతి శ్చైవ అప్పరోగణవవచ | RE; 

Mr వాయూర్ముద స్త స్త ధైెవచ | 

సోమశ్చ మత పాలశ్చీ ఈశానోద్భాన భాన్క- రః || 1! 

మూలగేహం సమిాత్ష్యన్నై నె సాపయేత్తు (పదశ్షిణమ్ ! 

కర్రకాంశగ తాన్ దేవాన్ పాగ శే పశ్చిమాననాన్ 118 

పశ్సిమే సామ్య _పాగాగ్యాః కల్ప యెచ్చిల్స వి తమః |. 

ఫపోడశం షే హా నమాఖ్యాతం దాగ| తెంశ దధునోచ్యతే 1 | 19 

చతుర్థం సాలబవిజంతు నందనంద విభాజితే | 

బా హ్యతు చతురష్టాంచే పూ ర్యాది కమ యోగతః ల 

తా॥ పరివార'డేనతలు 8.16.82 రంఖ్యలతో. లోపలను, 

మధ్యను, వెలుపలను రచించవ లెను గాని చదేవతలందటణిని లోపల 

నుంచరాదు. మొనట వరున క%8= 9 భాగములు చేసి అందులో 

నగము (ప్ర దెశము (ప్రథాన దేవస్థానమును, మిగిలిన నగములో 

తూర్పున వృవభ మువు, అణ్నేయమున అగ్ని హే తుని, వాయన్య 

మున మూలదుర్షను, ద దవ్సీణమున ఏరభ దుని తదు త్తరమున సశ 
L 
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మాత్కృకలను వారికి ఉత్తరమున గణకపతిని, ఉత్తరమున గాని వాయ 

వ్యమునగాని, నైైర్భతిన గాని, (పత్యేక గణపతిని, కుమారస్వామిని 

_పడవమరను, వాయవ్యమున జ్యేస్టా దేవిని, ఉత్తరమున శేశవుని, లేవ 

గారిని, ఈశాన్యమున సూర్యుని, ఈచేవత లందజకు వీళమును వారి 
వారి రూపములును, ఆలయములును. కల్పించవ లెను, ఆలయములు 

లేకుండ వీళములపె వ్మిగహములనే (పతిష్టీంతు శేని తూర్పు, ఈశా 

న్యమా, ఆగ్నేయము, ఈమూడు విగహములు పడమర ముఖముల 

తోను, వాయవ్యము, పడమర, నైర్భతి ఈ దిశలయందున్న. విగ 

వాములన్ని యును తూర్పుముఖములతోొ ను, ఉత్తరమున వమ్షువెనవో 

తూర్పు ముఖముతోను, పార్వతి యైనచో దక్షిణముఖముతోను, 

మాతృకాదేవతలు త్తరముఖముతోను, ఏీరభ్యాదుడు పడమర 

ముఖముతోను, మాత్భకల యెడమ (పక్కనున్న గణపతి తూర్పు 

ముఖముతోను, ఉండవలెను. మొదటి వరుసలోగాని లేక రెండవ 

వరునలోగాని మూడవ వరునలోగాని చండేశ్యరుడుండ వ లెను. 

8 దండములు బలివీళఠముముందు వృవభస్థానము తరువాత ధ్వజ 

దండము రి భాగము లుండవలను. డాని తరువాత €9 భాగములు 

గోపుర డద్యారము యొక్క- నిర్షమము, మండపమునుండిమైన అదియే 

నిర్ణమము, లేక గుండని శీఠములై న జేయవచ్చును. ఇట్లు 8 మంది 
పరివారదేవతల లక్షణము చెప్పబడినది. ఇక 16 మంది పరివార 

చేవతలనుంచు పద్దతి చెప్పుచున్నాడు. రెండవ వలయమున 

55.25 భాగములు చెసి పూరగమునలెనే సూూతిము (ప్రకారము 

ఒకొర-కం-స్థానమున ఒకొళకథారిని స్థావించవ లెను. తూర్పుననున్న 

5 ఛాగ ముతో ఈ కాన్యమును వదలి జవ స్థానమున ఇం(దుని, వుధ్య 

స్థానమున అశ్వినీ చేవతెలను, ఉవ స్థానమున అగ్ని హాగ్చేతుని, ల్వ 

స్థానమగు ఆ?్న యమున వితృగ ణమును, దానికి పడమర 6వ స్థాన 

మున యముని దక్షిణమున మధ్యస్థానము 7 రోహిణేచెవతను, 
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దానికి పడనుర రివ స్థానమున నిర్భతిని, 9న స్టానమగు నైరృతి 

అప్పరనలను, 10 దానికి ఉత్తరమున వరుణుని 11 పడమర మధ 

స్థానమున స_ప్తర్షులను, దానికి ఉత్తరమున 12వ స్థానమున వాయు 
వును, 18 వాయన్యమున ష్మదుని 14 దానికి తూర్పున కుబేరుని 

15 ఉత్తరమున మధ్య క్నే[త్రపాలుని, దానికి తూర్పున 16వ భాగమున 

ఈశొనుని, ఈశాన్య మున మొదటి భాగమున సూర్యుని (పతిష్టిం్వ 

వలెను. ఈశాన్యము, ఆగ్నేయము ఈరెండు మూలలయందుగల 

"దేవతలకు పడమరముఖములును, పడమరను ఉ_త్తరముననుగల 

"దేవతలకు తూర్పముఖములును, (దశ్సిణముననున్న చేవతలుకూడ్త 

తూర్పుముఖములతో నే యుండవలెను.) శిల్పరత్నము 42వ అ, 
11.14 శ్లోకములు పరివారాష్టకమును ఇశ్ష్లు చెప్పుచున్నవి. మజియు 

15.17 శ్లోకములు పోడశపరివోకములను ఇట్లు “చెప్పుచున్నవి, 
ఇ్రక 82 "దేవతలను స్థావించు పద్ధతి వివరముగ జెప్పుచున్నా డు, 

న్లో! అనిలాదిత్య వశ్వేవై శీ యక్ష స స్త వచ | 

_గౌరీశర్య _స్హథా|బహ్మో అగస్య్యాగ్ని భృగు స్త నథా ॥ లి] 

ఈ శానః కౌశిక శ్చైవ వకామ్లోఒ విఘ్నువవచ | 
సరస్వతీ తథాల శ్రీ a రేకర్యుద స్త ఛెవచ ॥ ల్సి 

- పళుపతి ర్వసుజ్చ్చెవ మహాదేవ శమూర్తిచ | 

ధనదోరుద కాలాగ్నీ శ్రీకంతో నాగదేవతా॥ 98 

భీమశ్న పృథిపీచై వ శీఖండి మరుత స్తథా రాహుః | 

శనైశ్చర కేవ ద్యా[కిం శత్పరివారకాః ॥ 94 

అథవా ప పృథివీస్థానే గారిస్థాపన మాచశేత్ | 

గారీస్థానేన్య సేత్ పృథ్వీం శమం పూర్వవచాచ రేత్ |] బీర్ 

అభ్యంతరాననాన్ సర్వాన్ స సాపయేత్తు విశేవత్య | 

గార్యాస్తు వనమాలాఒథ విమానం చాఒఢకల్ప యేల్ 1 926 
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నా న్యేషామవి 'చేవానాం విమానం వాఒ౬థమండపం 

మూలవహార్మ్యకే పాదంవా అర్థం వాపాదమేవవా ॥ 27 

గర్నగేహు నవంవాఒవీ గరా ర్ధంవా (తి పాదకమ్ | 
భె భఖ 

(తిచతుప్పుంచ వా స్తంవా పరివారాలయం భవేత్ ॥ 28 

ఆభాననదనేలేన మానేనైవ నమాచశేత్ | 

శ కి కాదివు యనూళ్షలం  గోహచమేవం తథ వహి | 99 

కారయేత్సడనం రమ్యం విపరీతం వికల్పకమ్ | 

(లెవక్ష మండపాకారం చతుశ్చ్యార సమన్వితమ్ 1 80 

 ఆశూపాసం గక _ర్హవ్యం శేహానాంతు యధోచితమ్ 1 

కరివారాలయం పోక కం పుతిమాలక్షణం న్ఫృణు | శీ] 

పరి వారాలయేజద్యార గర్భమానం నయేద్భుధః | 

నకలానాంతు యన్మానం తన్నానం తత గృహ్య తామ్ 1 99 

సర్య్వన్య నయనం కుర్యాత్. దాసనం స్థానకంతుచా | 

ద్యాతిం శత్సరివారంతు జాతి వా ర్న్మ్యే (సకల్పయేత్. |] లి 

ఇభందంతు హోడశం ఖ్యాతం శేచ్చషుత్వష్టకం భవేత్ 1 

అథవా సర్వహ న్న్యేష సర్వాంవా పరికల్పయేత్ |. వీ 

-తా॥ మరుద్దణము, ఆదిత్యులు, విశ్య దేవతలు, శేషుడు, 

యక్షులు, గారి, వీన్చడు, బ్రహ్మ మరీచి, అతి, భృగువు, ఈశా 

నుడ్కు కానికుడు;, ఏకావక్షుండు, గణపతి, సరస్వతి, లక్షీ వక 

రుుదుడం, పశుపతి, నసువులు, మహాబేవుడు, (తిమూ ర్రిరూపను, 

కుబేరుడు కాలాగ్నిరు దుడు, శ్రీకంకుడు, నాగ చేనతలు, భీముడు, 

భూదేవత, విఖండి, వాయువు, రాహువు, శని, బట్టు ఏ] దేనతలక 

స్థానములను కల్సించన అను. లేశ పథిపీ సై సానమున గారిని గ 

స్థానమున పృథినిని స్థావించవచ్చును. కో చేవతలందటణి మొక్కా 
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ముఖములు లోపలిశే యుండవలెను. గారికి ఏక శిఖరముగాగా 
మజికొన్ని శిఖరములుగాగాని ఆలయమును కట్టవచ్చును. ఇత్ర 
“దేవతలకు విమానములుగాని మండ పములుగాని కట్టవచ్చును, మొదటి 
ఆలయములోము ప్పాతిక వంతుగాని, సగముగాని, పాతిక వంతు గాని, కక 
గర్భాలయముతో సమానముగాని, గర్భాలయములో సగముగాన్తి 
గర్భములో ముప్పాతిక వంతుగాని,. లేక 845. హ_స్తములుగాని 

పరివార చేవతాలయములను కల్పించవలను. ఆభానములకు ఈ 
పకారము చేయవలెను. శక్తి మొదలగువానిని (ప ధానాలయమును 
బట్టి రచించవలెను. వికల్పమున రచించవలసిన పద్దతి నాలుగు 
దాగరములును తివర్ష మండపమును రచించవ లెను. నందిమండపము 

నకు శీ దాగరము లుండవ లెను _ మిగిలినవి యిప్రాను సారము? చేయ 

వచ్చును. పరివారాలయము ద్యారగర్భములతో సమానమై; 
విసారముతో నుండవలెను. అన్ని ఆలయములకు స్థలగణిత మును; 
చుట్టుకొలతల లెక్కయును, ఎత్తు 'లెక్కయును చెయనచ్చును, 
జాతి హర్శ్యములకు కిలి దేవతలును, చందస్సున 16 చేవతలును, 
మిగిలినవానికి 8 చేవతలున్కు ఉండవలఅను. లేక అన్ని విధములై న 
ఆలయములకు శి2 వి|గహముల నుంచిన నుంచవచ్చును. 

_శాళ్య--శ4ీరివ పటము. 
శో పశ్చిమాభిముఖే హశే ఫ్ కించి బ్నేదం వడామ(హాోం | 

వృషస్థానే కుమారంతు కౌమా శే 'విన్యనేద్ వృవమ్ ॥ 187 
వారుణంతు మహావీళఠం శేషం పూర్ణవ దాచ శేత్ | 

పరివారవిధిః [పో క్ష, పశ్చాల్తింగన్య లక్షణమ్ | 168 
_ తా॥ చేవాలయము పడమరఠముఖముత్ో నిరించిశేని నంది 

స్థానమున మణ్బుఖుని, పణ్ముఖ' స్థానమున నందిని [పతిష్టించవ లెను, 
పడమర మహోవీఠమును కల్పించవ లెను. మిగిలినవన్ని యును మును 
పటివలనే యుండవలెను, కాళ్యపశీల్పమున _ జెవ్పీనట్లుగాక కిన 
వలయమున బేవ తాన్యాసము చూపబడినది. (కాశ్యప శిల్పము నందలి 
దేవతానామములు అను[క్రమము సంచేహకరముగా నున్నది.) 

(అనుబంధము 1న పటము చూడుడు) 
TT ాలలయటుడాలరానిని 
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తీ మజీయొక ప 
on 

మానస్తార' కిలివ అధ్యాయము క 

న్లో న ర్వేషామవి "దేవానాం (కా రాంతః (పవిష్షశే | 

కురితః పరివారాగా౦ లక్షణం వక్ష క్షషుతే= ఒథునా |! 1 

ఇం| చాడా చాష్ట దిగ్లేశే చాంతర్శండలసాల* | 

కురితోభూత బల్యర్థం తు దపీఠం వినిక్షి చేత్ | 9 

తతాష్టకం పరివారాణాం క తా( బాంతనిహోరశే | 

చ్వితీయే-చ తృతీయేచ పోడశపరివారళమ్ | కి 

దాః తింశచ్చ తృతీయేవా కల్పయేత్సరివారకమ్ 1 

తృతీయాత్సంచ సాలాంతం వినియో గాఖ్య మండప కొ1 క 

(కియేత విల్చిఖిః డ్రా పరివారమిహోచ్యః వ్! 

ఇం[(చెచ వృపళం స్టాష్య వాణ్నే యేచార్యకం తథా | ర్ 

యామ్యే తుస్త్రమాతరంచ నైర్య త్యశు గణేక(రమ్ 

కత్సిమే సుుబహ్మణ్యంచ చ్యేస్టా బెప్ం చ వాయ చే గ్రి 

నా మ్యేతుశేశవం న్ధప్య చె శాన్యే భాస్కరం తథా! 

ఏవం చాష్ట్రపరీవారం పూర్వ ద్యా రాలయంభ వేత | 7 

పశ్చిమ చ్వారహ శ్య్యేషు పశ్చిమేతు వృపంవ్న్ చర్ | 

అథవా వినాయకం పోక కం చి వైరృత్యే స సాౌపల యెత్సుధీః || రి 

ఫో మేశాన యోర్శభ్యే దివస్పతిం చ వినిక్షి చేత్ | 

 వహ్న్యంత కద్యయార్శశ్య స్ముబవహ్మణ్యాలయం భ వత్ ॥ 9 

యా మ్యేకా త్యాయనీంవాఒథ దా వేవాఒథ | పకల్పయేత్ | 

యామ్యు చైర్భత్య యోర్మ భ్యె పీరభ| చాలయం భవేత్ ॥ 10 

3) 
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నైర్భకే తుగజముఖం పశ్శిమేతు వీతామహామ్ | 

(పత్యజ నె రృత్వయోర్శ భ్యే మైకపా బెశ్యరాలయమ్ 111 

పశ్శిమో_త్తరతః స్టాప్యం చాశి(నీ చేవకాలయమ్ | 
ఎ థి 

వాయుకో కో పదేశెతు సరస్వ త్యాలయం భవేత్ ॥ 12 

వాయ చంద ద్వ యోర్మక్యే మన ఉన్నంథాలయం భవేత్ | 

చం దస్థానేధ నెశస్య బభాలయం కోల్పయద్బుధః | 13 

సోమేశాన ద్వ యోర్మ్శభ్యే జనార్థనాలయం భవేత్ | 

ఈశేచశ్నే[తే పాలంచ వటుశంనా (పతిష్ట్రయత్ tt . 14 

ద్రహ్మేశానద్యయోర్శ భ్య భాస్క-రస్వ్యాలయం భవేత్ | 

అథవా వాయుకో శేతు పణ్బుఖన్యాలయం భవేత్ || 15 

పరివారం పోడశక మేవం [పోక్తం మునిశ్వరైః | 

ద్యాలెం శత్పరివారన్య లశ్షణం వక్ష్యు తేఒధునా || 16 

ఇం|చేచ వృసభం స్థాహ్యం సత్యే నందిశేశ(రమ్ | 

భృంగ శెచం భవచేశం చ కుర్యాదం తరిక్షశే ॥ 17 

ఆగ్నోయచ ధనస్థానం పూవస్థా నేతు చేందిరామ్ | 

విత ఖే వైకదంతంస్యాత్ జలేశం స్యాద్ద్రహత్ష లె | 18 

యామ్యే చాముంకికాంస్థాప్య గంధ కే పుష్పమండపమ్ | 
భృంగ రాజపచదేచై వ నై వెద్యార్పణ వేశ్ళకమ్ | 19 

మృ శె చవస్తా9లయంస్యా నై్నెర్భ త్యేతు వినాయకమ్ | 

డావారికపచేచెన మూ ర్తిళూలం నమర్చృయత్ | 90 

స్కుగీవే చ (తిమూ ర్రింస్యాత్. స్థాపయె చేకహర్శ్యశే | 

పుష్పదంతప దే చైవ పుష్పబంధన మండపమ్ ॥ లీ! 

వరుణన్య ప బెస్థాస్యం వార్థ నారీశ్యరాలయమ్ 

అసురన్య పచేచై వ కుర్యాత్తు రత్నమండపమ్ ॥ 9 
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చవానాం భూవణావానం స్థాపయశే చేవ భాగికే | 

వు స్త సకావాననం కుర్యాత్ రోగన్య వేప పదేతభా | ఐల 

పణ్యుఖ స్యాలయం కుర్యా ద్యాయుకోశ్చో విచక్షణః | 

నాగన్య చ పబేవైవ కుర్యాత్తు రత్నమండపమ్ ॥ 94, 

"జేవానాం భూవణావానం స్ట్్యం చ ముఖ్య చేశ కే | 

అథవా పార్యతీస్థాప్యా భల్లాటన్యపడజేఒవి చ ॥ లిక 

సోమేచ విష్ణుం సంస్థాప్య మనో జస్యాలయంతు వా! 

భుజగ ద్ధాపనార్థం చ గంధ (దవ్యాది మండపమ్ | 26 

అదితే దశ్సిణామూ రి, ముదితేచాంత దానవమ్ । 
-ఈశేచ స్థాపయేదేకం ర్నుదమూూ శ్రే స్తథాలయమ్ | 57 

అథ వాయజ్ఞ శాలాం చ స్థాపయేద్యోగ మండవమ్ | 
పర్ట న్యే మజ్జినార్థాయ జలపూరిత మండపమ్ ॥ లి 

అథ వారు.ద బేవన్య యాగమండప మేవచ | 

జయంే భాస్కరంస్థాహ్య చెశేపాశుపతం తథా ॥ 99 

అథ వాకావుకోష్టం స్యాదాలయం కల్పయే త్పుధీః | 
చ్యా|తిం శనూశ్ను రి రేవంస్యా త్కు ర్యాత్ము పరివారకమ్॥ 80 

"తా! శివాలయమున |పాకారములోపల టబేవతల నుంచు 

పద్ధతిని చెప్పుచున్నాడు. అంతెర్భండలములో తూర్పు మొదలుగా 

8 దిశలయందు భూత బలికొజుకు చుట్టును వీళముల నుంచవెను, 

అచ్చట ర మంది పరివారచేవతల నుంచవలెను. శెండవ వలయ 

మునగాని లేక మూడవ వలయమునగాని 16 మంది పరివారచేవతల 
నుంచవలెను. మజియు మూడవ వలయమున 38 మంది పరివార 

దేవతల నుంచవచ్చును. 8 మొదలు 5వ |పాకారమువజుకు మండ 

కములను రచించవలెను. మొదటి శ మంది పరివారచేవతలు 
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తూర్పున నంది,. ఆశ్నే నుమున వార్వతి, దవ్ష ణమున మాతృకా 

దేవతలు, ర్భతిన గణపతి, పడమర ను, బహ్మణ్యుడు, వాయవ్య 

మున న. ఉత్తరమున కేశవుడు, ఈ శొన్యమున సూర్యడు, 

కూర్చుచాకిలిగల చేవాలయమున నిట్టుండ వ ల లను.  పడవురవాకీఖి 

గల చేవాలయమున పడమర నందిని తూర్పున స్నుబహ్మాణ్యుని 

(కతిస్టించవలెను. లేక తూర్పున వినాయకుని నై ర్భతిన సణ్నుఖుని 

(పతిష్టంచవచ్చును. ఉత్తరము, ఈశాన్యము ఈ రెంటిమధ్య 

బ్రందుని ఆగ్నేయము, దక్షిణము ఈ కెంటిమధ్య వణ్బుఖాలయము 

దక్షిణమున పార్వతి లేక దక్షిణ చ్వ్యారముననైన నుండవచ్చును 

దశ్నీణము, నైర్భతి ఈ రెంటిమధ్య వఏరభ|చాలయము, నై నై.ర్భతిన 

గణపతి, పడమర (బ్రహ్మ; పడమర చె నై ర్భతి ఈ రంటినడువు వక్ష 

పాదేశ(రాలయము, కుడమర,, ఉ తరము ఈ రెంటిలో నెకచోట 

అశ్వినీ చేవతాలయము, వాయవ్యమున సరస్వతి ఆలయము, 

వాయవ్య - ఉత్తరముల నముధ్య మన్నధాలయము, ఉత్తరమున 

కుబేరుడు, ఉ_త్తరము--ఈ శా స్యము ఈ శెంటినడుము విస్ణ్యాలయ 

మును, ఈశొన్యమున వెత పాలుడును, "లేక చం డెళ్యరుడును, 

ద్రైహ్మా ఈశానుడు వీరి నడువు సూర్యాలయము, వణ్య్బుఖాలయము 

పూర్ణము చెప్పినట్లుగాక వాయవ్యమున నుంచవచ్చును. (ఆగ్నోయ 

మున వీతృగ ణమును, తదు త్తరమున అగ్ని హగే తుని) అట్లు 16 మండి 

పరివారచేవతల నుంచవలెను. ఇక కి£ి మంది పరివార దేవతల 

ఇం్మదస్థానమున నృమభమును, 

సత్యస్థానమున నందిశేశ్వరుని భృంగ పదమున ఈశ్వరుని, అంతరిక్ష 
పదమున భువ నేశ్వరుని, ఆగ్నయమున ఢథనాగారమును, పూషపద 
మున లకీ సని, ఏతథ స్థానమున గణపతిని గృహాక్షత పదమున 
వరుణుని దక్షిణమున చాముండికను, గంధర్య స్థానమున పుష్ప 

మండపమును, భృంగ రాజ పదమున నై వేద్యమును అర్పించు 
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గృహామును, మృశ స్థానమున వస్తాోలయమును, నైర్భతిన వినాయ 

తన్వి డావారికపదమున మూర్తి శూలమున్కు స్నుగీవపదమున 

తీమూరి, రూపమును, పుష్పదంతపదమున పూలదండలు 
రచించు మండవమును, వరుణపదమున అర్హనారీశ్వ రాలయమును, 

రీసురపదమున రత్నమండపమున్కు మిగిలిన (శ దేశమున "దేవతల 

సలంకరించు మండపమును, రోగపదమున (గంథాలయనును, 

నాయవషమున వషణ్బుఖాలయమును, నాగపదమున రత్న మండప 

సును, ముఖ్యపదమున "దేవతల నలంకరించు గృహమును, లేక 

పొర్య తి చేవ్యాలయము, భల్లాటక పదముననై నను 'దేన్యాలయము 

గీచించవచ్చును, 

సోమస్థానమున ఏమ బెవనాలయమును, చేక మన్నధుని ఆల 

యమునుం, భుజగస్థానమున (పతిష్థకొ అకు గంధ దవ్యాదులనుంచు 

నుండపమును, అదితి పదమున దక్షిణామూ రిని దితిపదమున కాల 

వైరవుని ఈశపదమున వక ర్ముదుని లేక యజ్ఞ శాలను, లేక భోగ 

నుండపమును, పర్ట్ణన్యపదమున స్నానమునకు జలముగల మండపము, 

లేక రు|దదేవయాంగ మండపము జయంత పదమున సూర్యుని, 

ఈశా నరమున పాళుప తాలయమును, "లీక కానుకొష్టమును, బ్లు 

$8 ముండి పరివార బేవతల నుంచవలెను. 

(అనుబంధము 2వ పటము చూడుడు) 

Eu త్పతియె సామ్య భా7తు పానీయన్య జలంన్నీపేత్ | 

భళే వా౭ధ మహేం| దేవా భక్త కరూపం (వరవర 1 81 

ఛ్యతం చ 'చఛానురాకారం జయంతస్య పదే తథా 

తండుల మండపం యామ్మే పావ శల్వీనాలయ | | వ్ 

గృహక్షతే ధాన్యశాలా చైశేచ యాగమండపమ్ | 

గంధ క్వ భృంగరా జె చ స్థ పకానామాలయం స్యాత్ 1 88 
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పూసే.చ వితఖేవైవ మాలయ పరివారకాన్ | 

సోమేభల్లాకే ముఖ్యేచ కల్చ్పయేతో్కొ-ళ్ మండపమ్ | 8 

పుష్పదం లే మృోేచెన శ్యస్ర్రమండప నంయుతమ్ | 
వరుణేవాఒసుకేవా౭వి వస్తునిశ్షేప మండపమ్ ॥ ్ట 

నాగేవాఒవీ మృ?గవాఒవీ 'దేవభూవణ మండపమ్ | 

అదిత చదితొ వాజఒవీ శయనార్థం చ మండపమ్ | dt 

ఆస్థానమండపం చైవ చతుర్ది క్షు విదిక్సుచ | 

స్నపనార్థ మండపంచావి స్నానమండప మేవచ ॥ హ్ న IT 

గృహక్షతేయమేవాఒవి వాహనస్థాన మండపమ్ | 
మర్యాడిభీ త్తి క స్యాంతం మండపం వానరాలయమ్ | 3 

డద్దాలింగం తథాస్థావ్య యధభాదిక్ను విదిక్షుచ | 

అనలా నిలకోనేవా స్థాప క్యాలయ మేవచ ॥ [| 

నత్య*వాచాంతరి శే వాద్యకారాలయం భవేత్ । 
పూస్టిచ వితభేచావీ నాట్యకారాలయం భవేత్ ॥ || 
గృహక్ష లే మృశ స్యాంతం గణికాదీనాం తథాలయమ్ | 

నైరృత్యాదా నరుణాంతం చ గణక స్యాలయం ఛావేత్ 11 

వరుణా ద్యాయుపర్యంత మారామకారకాలయమ్ । 
వాయుకోణాది సోమాంతం నిత్యకర గక రాలయమ్ ॥ 

సోమాదీశాన పర్యంతం గాంధరాగలయమేవచ | 

తద్భా హే త త్పచెశేవా గోశాలాం పరికల్పయెత్ [ 
ఈశస్థా నేతు కూపం స్యా త్తటాకంవా (పకల్పయిీత్ ॥ 

చతుహో_శే తపస్వినాం స్మ తావాసమఠం భవేత్ | 
నమోవే వీరళ్య దాణాం గృహ శేణీం చ కల్పయేత్ | 
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వు హోవముర్యాది దేశేతు వర్ణానాం వాస యోగ్యకమ్ | 

కవ్చిమే వి వసంఘఃస్యా దఖ్నీ ణే క్షతియన్యచ ॥ 

ఉఆ_త్తరేవై శ్వ సంధుః స్యాత్చూ ర్వేతు శూ దసద్మకమ్ | 

త డ్చా హ్యా సర్యజాతీనా మాలయం కల్పయే త్పుధ్ః || 

జాగ రన్భవామభాగాతు గజా శా చ సాలయమ్ 

అదితేచశ కోశేతు కల్ప యేద్ధర్శు మండపమ్ | 

ఊవాయుకో చేతు బాహేవా పుప్బో ద్యానంతు కల్పయేత్ | 

(పాకారద్యాశే న శెగపాం కల్ప యెత్ వృవ భాలయమ్ | 

వృవభస్యోపరి భాగాతు కల్ప యీద్బవివీఠకమ్ | 

గోపురన్య బహి ర్య్వాఒన్ స్థాపయేద్భవివీఠళకమ్ | 

(పాసాదాద్దండమా నేన చెకంవాద్వి తీ దండకమ్ | 

గోపురాద్బని కీఠాంతం సాంతరం మాన యేత్సుథిః | 

వకద్వి,తి చతువ్పంచ హస్తం వీపి శాలక మ్ | 

_్రాసాదార్థం (తిభాగ్చైకం పంచభాగ |తిభాగికమ్ | 

అథవాతి ద్విభాగం స్యా ప్పీళవిసారమేవచ | 

వీఠ -తారన మూాచ్చంనా పాదాగ్థాధిక మేవచ | 

ఉఆపానాది పట్టికాంతం న్యా త్రీఠతుంగ ముదీరితమ్ । 

వీఠతుంగోదయాన్దేన పద్మతుంగం (పకల్పయేత్ | 
ధ్ 

వ పేవాపట్టిశేవాఒవి నిరమం పరికల్పయేత్ | 
వా వ్ ౧ 

విసాచే వంచభఫాగేతు చేదార్గం పద్మవిస లేన || 

పద్మ తార,లి భాగ కం కర్ణి కావి_స్హృతం భచేత్ | 

విసార సమముప్పేధం వ్య త్తంవా వటమేనవా |! 
యాం అ 6 

భదంచా పద్మసంయు కం తుంగం (పాగ్తుక్తవన్నయేల్ 1 

వృ_త్తంవా చతుర శంవా మూల పాసాదవద్భ వేక్ || 

లి 

4&6 

48 

49 



94, భారతీయ మ హాశీల్బన్న 

అధిష్టానాకారవత్పీఠం హ ర్య్యాధిష్టానవద్భ వేత్ । 
ద్యాద శాంగుల వినార ముక్సేధం శుదవి_స్పరమ్ || ర్ట 

ఉపాబ్దంకరి కర్ణయు_కృం కుర్యా తత్ శ్వు్యదవీఠకమ్ | 

వృషభస్యాలయమానం పూర్వవత్పరి కల్పయేత్ ॥ 59 

మండ పాకార వత్కు-ర్యా ద్యన్నానో రమ్య మానకమ్ i ౮|| 

తా! మూడవ ఆనరణమున ఉత్తరభాగమున మంచినీరు! 
వ లెను, భృశపదమున గాని. మ హేం దపదమునగాని అగస్త్యుడు 

అతి మొదలగు మహాభకుల రూపములుండవ తనూ జయంత 

పదమున గొడుగు,వింజామురము లుండవ లెను, దశకి ణమున బియ్యపు 

కొట్టు, ఆగ్నేయమున పాకశాల గృవహాక్షత పదమున ధాన్య పుకొట్టు 

ఈ శాన్యమున యజ్ఞమండ పము, గంధర్యపదమునను లేక భం 
రాజ పదమునను, శిల్పా చాగ్య లుండవ లెను. పూత పదమునగాని 

వితభపదమునగాని పరివారక జనముండ వ లెను, సోమ్ము భల్తొట 

ముఖ్యపదములయందు ధనాగారము, పుప్పదంతపదమునగాని శే! 

మృగ పదమునగాని ఆయుభాగారము, వరుణపదమునగాని, అసు 

పదమునగాని సామ గీకొట్లు, నాగ పదమునగాని, వు? గ పదమునగాని 

"బేవతలహయొక్కా ఆభరణాదు లుం జెడి  నుండపము అదితిపదము; 
గాని దితిపదమునగాని శయనవముండ పము, ఆస్థాన మండపము 

8 దిశలలో ఎక్క-డనైన నుండవచ్చును, 

నం పోక్షణము అభిపేకముచేయు మండపము గృ హాశ్షక 

పదమునను యమపదమున వాహానములుంచు మండపము, (సాకా 

రముయొక గోడ వెలుపల యితరులకు యిండ్లుగాని మండపముళు 

గాని కల్పంచవచ్చును. డ్రోద్ధాలింగమును ఏదిక్కు-ననై న (పతిస్టించు 

కొనవచ్చును. ఆగ్నో యమునగాని వాయవ్యమున గాని శిల్పాచార్యం 
యిండ్లును, నత్యపదమునగాని, అంతరిక్ష. పదమునగాని మంగళ 



వొద్యవ్సులు కలవారియిండ్లును పూపపదమున గాదని వితధపదమున 
గాని నాట్యము చేయువారి యిండ్లును, గృహాక్షతపడము మొదలు 
మృళీపజుము వణుకు 'పెళ్యలయొక్క- యిండ్లును, నైరృతి మొదలు 
వదణిప జము వబుకు గణికల యిండ్లును వరుణపదము మొదలు 
బాయుక్వ కము వణుకు తోటలు చాగుచేయునారి యిండ్లును, వాయ 

న్యమీమొదలు ఉత్తరమువజకు దేనునకు నిత్యము పనులుచేయువారి 
యిడ్గున్య్కు ఉ త్తరము మొదలు ఈ శాన్యమువజకు సంగీతము పాడు 
నారీ యిండ్లును, ఈశాన్యము మొదలు తూర్పువజకు సంగీతము 
కొట మండపమును, దానికి వెలుపలగాని అచ్చట నేకాని. గోన 
యుడు యిల్లును, ఈ శాన్యమున సావి, లేక చెలువ నాలుగు 
మూలిలయందు యోగులుండుటకు మఠములుగాని, స్మతములుగాని, 
యింద్లుగాని యుండనలను, ఆ దగ్గణలో వముహాపిరులగ రక్షక 

భటులయిండ్లును, దానికి వెలుపలి _పాకారమున అన్ని కులముల వా 
రుండవకౌను, పడమర _నాహ్మణులు, ద,క్నీ ణమున శ్ష్మత్రియులు, 

౮ 
ఉశ్తరమున వై ళ్యులు, తూర్పున శరాదులు, దానికి వెలుస 

అన్నిపల ములవా రుండ న లెను, దాగరముయొక - యెడమ వె పున 

చనుగుల్కు గుజ్జములు మొదలగువాని శాలలున్తు అదితిపదమున 

గాసి ఈ శా న్యపదమున గాని పురాణాది ధర్మములను బోధించు 

మండప మును వాయన్యమునగాని దాని వెలుపల గాని 

పూలతోటను వేయవలెను. (పాకారముమొక్క-  చ్యారములన్ని టి 
యందునను నందిమండపముల నుంచవలెను. నందివీఠముమొక్కం 
పె భాగమున బలివీళము నుంచవ లెను, ఆలయమునుండి 1,9, క 
దంకములు గోపురమునుండి బలికీళమువణుకు (పమాణమును, 

బలిఏళకముయొక్క- విసారము 1, 2, కి 4, ర్ హ నములున్కు ఆలయ 

ములో నగము శి భాగములలో 1భఛాగము తేక 5 భాగములలో 

ఈ భాగములు మజీయు కి భాగములలో 2 భాగములు, ఇట్లు 

4] 



లగ భారతీయ మహాశిల్వక 

ఏఠ విస్తారమును కల్ప్సించవచ్చును. వీఠశ్రముమయొక్క. - విసారముకీ 

' నమాదముగాని, లేక పాతికవంతు యొక్కూవగాని లేక నగమువంగీ 

యెక్కువ గాని యెత్తును చేయవచ్చును. 

 ఉపానము మొదలు పట్లిక వణుకు వీఠముయొక్క- యెత్తు చ 

బడినది. వీఠముయొక జుత్తులో నగము పద్మముయొత్తు చేయ 

వలెను, న ప్రమునగాని, పట్టికయందు గాని నిర్హమమును కల్పిం 

న లెను, విసారము క్ భాగములువేసి పద్మముయొక్క- విస్తార 
4 భాగములు ) చేయవలెను. పద్మముమొక- విస్తారమును క భా! 

ములువేసి అందు 1 భాగము కర్ణిక విసారమును చేయవలెను 

విస్తారముతో నమాన మెన యెత్తును గుండ ముగాగాని "లేక ప పలక్షళ 

గాగాని, భ్మద్రముగాని పద్మములో సూడ యెత్తును. పూర్వమ 

చెప్పిన (ప్రకారము కల్పించవ "లను. గుం డము-నలుచదరము, ఇ్ణిట్ల 

మొదటి ఆల యమునుబట్టి రచించవ లెను, వీఠము యొక్క ఆకారము 

అధిష్టానమువ లెగాని వార్భ్యము మొక్క అధిష్టానమువ లెగాని చేయ 

వచ్చును. మ్యుదవీత ఏసారము 12 అంగులములు ఎత్తు అచేమాదో 

ఉపపద్మము. వీనుగుతొండముతో గూడి యుండవలెను. నృషళ్గ 
| 

మందిరము మునుపటివ ల కచించవ 3 వెను. మండపముయొక్క- ఆకా 

రమువ లె యేకొలతతోనై న అందముగా జేయవ లెను. 

(అనుబంధము. 5వ పటము చూడుడు) 

మాన, కవ అధ్యాయము క 

న్లో విష్ణార్ధలయ పరివార అక్షణం నక్ష్యతేఒధునా | | 

పంచసాల మహాడ్యానే ర దా్యార దేవాన్ [పకల్పయేత్ i 61 



చిన భాగము ఫు 

చా్యారన్య దశకి కోస్థాప్య చండరాక్షన దూపకమ్ | 

వామే ప్రచండ నంయు క్షం రూపం రాశ్షనమేవచ ॥ . 62 

దక్షీ తోచక నంయు కం నామేత త్పాంచ జన్యకమ్ 1. 

దక్తిణేచ గ జేశంచ వామే కా త్యాయనీం తథా ॥ శక 
దన్ని చో భాస్య-రంచే వ నామభా?౫ చిశాపతిమ్ | 

దక్షి కేచ భుజం గోశం ద్యారవా మేదివస్పతిమ్ | 61 

(పథమాది పంచమాంతంస్యాత్ స్థాపయేత్ ద్యారపంచశే | 

చవంతుదశ భా దేవాన్ ద్యారాణాముది కాన్ [కమాత్ 1౧. 65 

(వముఫె వె నలేయః స్యా త్భాలాసాలాంత రా భవేత్ | 

(ముఖి చో త్రశేదేశే విష క్పెనాలయం భవేత్ 1. 63 

అంతర్మండల బె సతు పూర్యవద్చలి వీఠళకమ్ | 

దాగరన్య దశకి ణేపాళ్చే( హర్భ్యకుర్యాద్దివస్ప కే || 67 

యి వాన్నికో కతు భార్హనాలయ మేవచ | 

యా మ్యేకా త్యాయస్ం (పోక్తం నె రృళ్యేతు వినాయకమ్ ॥ 63 

పశ్శిమే దిశ్వనంతంస్యా ద్వ్యాయో వానిష్ట కాలయమ్ | 

ఉత్త రేధనదంచై వ ఈ తా స్య భాన్య్మ రం తథా ॥ 69 

కాత్యాయనీం వినాయా మ్యే కుర్యా దా్యాఒథ వీతామువహామ్ | 

ధనదంచ వినాసా మ్యే శంకర స్యాలయంతువా | 7) 

ఏవం ఇాష్ట్రపరీవారం హోడశం పరివారకమ్ | 

_ పూర్వో కృచేవతా సంమైః కించిత్కించి ది(శివ్యశే | 71 

ఆగ్నే యేచ గ జోశంస్యా నై్నర్భత్వేతు గుహంశ్షి సేత్ | 

వాయ వ్యేతు మహోలక్షీ గం చై లో న్యే చసుదర్శ నమ్ | 72 

సోమే శానద్వ యోర్మ భ్య శంక రాలయమేవచ | 

వాయుసోమో భ మోర థ్యేవిన్షుదు నాంతథాలయమ్ 1 78 

(పత్యజ్ నై రృత్య యోర్మ భ్యే చ్యకమూరే _స్తథాలయమ్ | 

యామ్యేచ బలభ|దంస్యా దనంతంచ జయంతశే ॥ 74 
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నె ర్భత్వేతు ణిద్దంస్యా జయం తే పె తృకాలయమ్ | 
య థి జ య 
శేషం (పాగుక్తవత్ స్థాప్య హోడనం పరివారకమ్ | 

ద్య్వాాతిం శత్సరివారస్య అక ణం వక్ష్య తేఒధునా | 

చతుర్వింశతి మూర్త్నాం దిక్పాలకైః నసహైవచ | 

పకానావర తై ఃస్టాప్య ఇవావతారాన్ దనొనవి 1 

మత్స్యం కూర్మం వినాకుర్యా త్తద్ది క్పాలాన్ వినాతథా | 

పూర కృ మండ పానాంచ (పో క్తదేవాన్ య భేష్షవత్ | 

కుర్యాడి(స్లు పరీవారం శేసం (పాగుక్త వన్న యీత్ 1. 

బౌద్ధంచ 'జినకంచై వ త త్తచ్బాస్తోగ కృమార్లవత్ 1. 

త్ర త్రేద్వాహనం స్థాహ్యం బలివీఠంచ పూర్వవత్. | 

యక్షైయన్నీచ తీర్థాని కుర్యా త్త తత్సరివారకమ్ు | 

అన్యాన్యేహాంచ 'జేవానాం చేపీనాం పరివారకమ్ ॥ 

త్ర _క్రదాగహన పూరగంచ భూతపె శాచకం తథా | 

గ చేనన్హో తే (తపాలాదిన్ కుర్యా త్త త్తత్పరి వారకమ్ | 

అంతర్చహిశ్చ బల్యర్థం కుర్యాత్పీఠంతు పూర్వవత్ | 

చాముండానవనే విహ్లో రాలయే శంక రాలయే || 

వాద్ధాలయేజనాలయే. శ్య్యదాలయేఒవి సర్వశః. 1. 

శాస్త్రాంతరే యత్క-థితం కుర్యా త్త త్పరివారకమ్ | ॥ 

(శమమనుతే శేఒవివినా కృ త్య్యాతు సంపద చేత్ he 

యన్న్మూలహ క్య వృష భాది జనార్లనాది సన్మండ పాది. 

గరుడాదిచ గీప్పశాదీన్ తన్నూలహర్శ్య పరితః 

ప్రక స్త 

ఇతి మానసాశే వాస్తుశానే స్తే) పరివార వి విధానం 

నామద్యా ర |తింకో. ఒ ధ్యాయః 

సరదృళ్య రఒన్మిన్ | గటా సర్యప'! దివారమిదం . 

న్ 
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తా విన్దుచేవాలయమున ర్ (వాకారముల యందుండ వలనీన 

విధమును చెప్పుచున్నాడు. దాగరముయొక్క- దక్షిణమున చండుడను 

రాతసుడును, ఉత్తరమున | పచండుడను రాక్షసుడు, కుడి వై పునచ్య క 

మును ఎడమవైపున శంఖమును, కుడివైపున వినాయకుడును, 
ఎడమవైపున పార్వతియును,. కుడివైపున సూర్యుడును, ఎడమ 

వె పున చందుడును, కుడివై పున శేమని, ఎడమ వై పున ఇందుని, 
రిట్లు మొదటినుండి ర్ దాగరముల యందును స్థావించవ లెను. 

ఎదురుగా అన్ని పాకారములలోను గరుత్మంతుని (పతిస్టించన "లను, 

ఉత్తరమున మొదటి ఆవరణమున విమ్య క్చేనాలయమును రచించ 

వలను. లోపలి వరునలో బలిపీఠము పూర్ణమువలెనే రచించ 

వలను. దాగరముయొక ,- దశ్షీణవె పున ఇం దుని ఆలయమును 

ఆగ్వే యమున పరళుశామాలయమును, దక్షిణమున పార్వతిని, 

నైర్భతిన వినాయకుని, పడమర అనంతుని, నాయన్యమున వసిన్లుని, 

ఉత్తరమున కుబేరుని, ఈ శాన్యమున సూర్యుని, దక్షిణమున పార్వతిని 

గాకుండ (బహ్మ్మను (పత్భి.చవచ్చును. డ్ తీరమున దప చేదుడు 

గాకుండ శివుని. గుతిస్థించవచ్చును, ఇట్లు రి మందిని _తిషస్టించ 

వలెను, 16 మంది పరివారమైనచో మునుపు చెప్పబడిన స్థానములు 

కొంచెము కొంచెము భేదములుగ నుండును. గణపతి అన్నే యము 

నను, నైర్భతిన మణ్యుఖుడు వాయన్యమున లక్షి, ఈశాన్యమున 

సుదర్శ నము, ఉత్త రము ఈశాన్యము ఈ రెంటినడుము శివాలయము, 

వాయవ్యము ఉత్త రము ఈ రెంటిమధ్య విష్ణు అలయముగాని దుర్త 

లయముగాని ఉండవచ్చును. పడవుర నైర్భ తి ఈరెంటి నడువు 

చక్ర మూ రి యొక ్క- ఆలయము, దన్నిణమున బలరాముని ఆలయము, 

నైర్భుతిన బొగ్గాలయము, ఈశాన్యము తూర్పు ఈలెంటి సడుమ 

వీతరులును, మిగిలిన స్థానములు పూరో్యో కృ క్ష (ప్రకారము స్టావించ 

వచ్చును, తి£ి మంది పరివార బెవతలను చెప్పుచున్నాను. సె చెప్పిన 
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15 ను దిశ్చాలిక రూపములు కీ యును, అవ తారములలో మళ్న 
కూర్మములను తీసివేసి మిగిలిన 8 యును మొత్తము 882 వేష 
వలెను, ఇందులో స్థానములను మార్శినను అవ తారాడి రూప 
ఎవో తప్పులేదు. మజియు బాొధాలయమున యక్షయక్ష్ని ణులుష 
ఆనాలయమున తీర్ధంకరులును మొదలెన ఆయా నంబంధములః 
పకివారములను కల్పించవ లెను. చేవత లందటికి వారివారి వాక 
నములు పరివారమును రచించవ లెను. భూతగణమును, వినాయక 
న్నెతపాలుని వారివారి పరివారములతో రచించవ లెను. _ఆలయను 
లన్ని టికి బలోవీళములు లోపలను నిలుపలను ఉం చవ లెను. (స థ్ొౌనా 

అయ మెట్లు రచింపబడినదో తెలిసికొని ఆ (వకారము వృపభవు 
మొదలుగాగాని, లేక విప్లాంలయమెన చో గరుత్మంతుడు మొదళి 
గాగానస్మి డేవ్యాలయమైన యెడల ఆయవ తారములుగాసి డను 
ముగా నలువై పులా స్థావించవ లెను. మండపములను గోపుదమనులనో! 
కూడ అటులే మొడటి ఆలయము ననునరించి రాచించవ లెను, 

(అనుబంధము కీవ పటము చూడుడు 

por Tr 

కౌకేప కీక్వ పటలము : 
i 
| 

hy 

ఇ. రకవతె్య విశేషేణ గోపునాణాంతు లక్షణమ్ |. అంతర్జుండలసాలాది విస్తృతం దోచ్యశే క్రమాత్ | ] 

0" ౯ లాకతుక ర వ్యా సొశ్రేస్యాతు ఇంసీ 
| తీచతు చాలీ పళ్లు ద్వితీయశే | 
U పోచ భూమిర్వా ద్వార పాసాడమారాభేత్ ॥ 4 
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చతువ్పుంచ తలంవా౬ధ షట లంవా౬థ హర్శ్యకం | 

పంచవట్ న ప్తభామిర్యా చ్వారగోపురమివ్య'శే ॥ ఫ్ర 
అథవా సర్వసా లేవు ఏకది(తి తలంతువా | 

సోప ీఠ మధిష్టానం వినావ్మాతోప వీ శికమ్ ॥ 6 

తయోరు చృయతః నశ తవపంచ వదామ్యుహమ్ | 

మూల పాసాద విస్తారం నప్తాషనవభాజితే, 7 

దశె కాదశభాగాచ వకాంశరహితం (క్రమాత్ । 
ణా v . ల § యక శోభాది గోపురాం తానాం విపులం కిరితం కొమాత్ ॥ 8 

నికల్సా భాన హ ర్భ్యాణాం గోపురాణాం తత_స్సి(మే | 

మూలాలయ విశాలంతు చతువ్పుంచ వడంశశే ॥ ర 

సపాష్టోం శేసహీనంతు ఛందళో భాదికం భవేత్ | 

వూలగోవా[తిభాగై కం భాగవున్ధాంశ మేవవా | 10 

తిదరరంశం చతురంకోతు గువాంనం-చ తధైవచ | 

పంచఫాగేతు వేదాంశం సాలేషు పఫనూదిము I 11 

నో భాదినోపురాం తానామేతి జూ తొల యాయతనమ్ | ఫ్ర ట్టి 

కలైన్టివం హర్శ్యమానంస్యా దభమానవ శా త్రతేః | 12 

ద్యిహాస్తాది ద్యిరష్టాంత మేకహ_స్త వివర్ధనాత్ | 
ఆలి దై వ్ ip _ : 

శోభాదిగోపు'రాం'తానాం (ప తకం (త తిమానకమ్ || 1a 

వికల్పా భాస యో లేవ ఛందహ ర్భ్యచ లశ్ష్య తే | 

గుణహ_న్తం సమారభ్య స_ప్తదిశక నాని ॥ 14 
paren =) ) అణ 

వకహ_స్సవి వృచ్ద్యాతు శోభాదీన'ం (కయం తయన | 

చతు ర సం నమారభ గ యావవసూ వపంకరమ్ ॥ 15 
ఖం ౨ ల లా 

శోభాపీనాం గ్రనాదాగ్యన ౦ జూ హా చే సీ నిథియ | 
an 

పళేషకం | తి తికరా నంవపంవా వదిర్శ చేత్ ॥ 10 & ఖీ & న్న (౪ యట Ww J జి 
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ఏతన్మానేన విస్తారం శ్షుదాణామర్హకం [క్రమాత్ | 

స్వస్వోదితం (పక_ర్తవ్యం విపరీతం విపత్య-రమ్ ॥ 17 

అథవా తీ చతుప్సంచ పట్ స పాష నవంక రమ్ 1... 

దె కాదశవహా స్తంతు అథ మాద్మిత యల త్రయమ్ | 18 

సర్వహ శ్వ్యే తధాసాలే య భేష్టం కురిక ల్పయేత్ [ 

మహ త్తశేతు (శేస్టాగ్ని త్వంతశే మధ్యమ్మతీయమ్ 1 1 

శు దాల్బ యోః _్రశోస్తాని కన్యశ స సలే తై )౨వముచ్యలే 1. 

నర్వసా లేము కర్తవ్యం కర్తవ్యం సర్వ టేశి కే 3 2 

అథ వాఒన్య (పకాశేణ శోభాదీనాం చ వి స్తరమ్ ! 

పంచహ_న్తం నమారభ్య ద్యిద్విహ స్ప వివర్గనాత్ 1 

(త యోాదశ కరాంతంతు శో భావ్యాసంతు కల్పయేత్ 1. 

తిధిహ _స్హం సమారభ్య (త యోవింశత్క- రావధి |. 

ద్యిద్యిహ స్త వివృద్ధ్యాతు ద్యారశాొలాంతు కల్పయేత్ 1 
పంచవింశత్యరారంభం (తయశ్ర్రీం కత్క-రాంతేకమ్ [1 2 

డ్యార్యపొసాద విసారం పంచధాపరికీ రి తమ్ 

పంచ్నతింశత్క శారభ్యం చత్వారింశ _త్త్ర్రయాధికమ్ 1 | 93 

పంచధాద్యారహర శ్ర వసారః పరికీ ర్హితః | 

సపంచ చ త్యారింశ త్త పంచాశద్షోపు రాంతకమ్ || 94 

ద్విద్విహ _స్తవివృద్ధ్యాతు పంచధాద్యా్యార గోపురమ్ |! 

తా! ఐదు (పాకారములయందు సిర్మించవలసిన గోపురముల 

ముక్కా లక్షణములను చెప్పుచున్నాడు, 1, 2 కి అంతస్తులళ్ో 

ద్యారకోభను రచించవ లెను, 2, 8, & అంతస్తులతో ద్యారశాలను 
క ల్పంచవ లెను, కెరీర్ అంతస్తులతో ద్వార పాసాదమును నిర్మించ 

వలను, ఉర్, 6 అంతస్తులతో । ద్వారహర్శ్యమును రచించవ లెను. 

క్, 6, 7 అంతస్తులతో డా్యారగోపురమును రచించవలెను. లేక, 



వ భాగము 
లకి 

అన్ని _ప్రాకారములయందు 1-2-8 అంతస్తులతో ఉపవీఠము. అధి 
ఫ్రైానము మొదలగు వానితోగాని ఉపకీఠము లేకుండ అధిస్థానముతో 
గాని దా్యారళోభను రచించినను తప్పులేదు. మజియు మొవటి 
రలయముమొక్క_ విసారమును "7-6-9101 భాగములు వేనీ అంచు 
1-1 భాగము తగ్టించుచు ఆవిస్తారములతో వరునగా దా్యారళోభ 
దా(ర శాల, ద్వార వాసాదము, దా్యారహ ర్మ్యము, దార్థరనోపురము 

లను రచుంచవ లెను. వక లము, ఆభానము, అను నోపురములకు ఈ 
కొలతలు వెప్పబడినవి. ఛందహర్శ్మ్యముల చాూకారములయందు 

మొదటి ఆలయము మొక్కా విసారములను 4._5_6_7_8 భాగములు 

వేని వరునగా అందు 1-1 భాగము తేగ్చించుచు. విసారములను 
కల్పించన లెను. లేక మొదటి ఆలయమును కి భాగములుచేసి అందు 
బాము ఒక్క-భాగములో నగము, కి భాగములలో 82 భాగ 
ములు, క భాగములలో శకి భాగములు, 5 భాగములలో శ ఖా 
ములు ఇట్లు జా త్యాలయములకు వరున 7 వ సారములను కల్పించ 

నలను, 

జాతిహర్శ్య్యములందు భాగములు చెప్పబడినవి, మటియు 
అల్లో 9 హా_స్తములు మొదలు 1-1 హాన్తమును పెంచాచు అనగా, 2.కి...శ& 

హ, దా్యారశోభ, రర 7 హా, దాగరశొల, 89-10 హా, డాగర 
[సాసాదమ్ము, Dovme హా ద్వారవహార్శ్యము, 14_15-16 హా, 

దాగరగోపురము అను నై దు విధముల విసారములను చేయన లెను, 
ఈ కొలతలు వికల్పము, ఆభానము అను వానికి నరిపడును. 

భందహర్శ్యములకు త హస్తములు మొదలు 1-1 హా_స్తమును 

సెంచుచు 17 హా స్తములవగకు త విధముగానే విసారములను 

కల్పించవ లెను, 

జూతి వార్శ్యములకు 4 హూ సములు మొడలు 1.1 హస్త 

53 



మును సపెంచుచు 15 హ_స్తములకు చె విధముగా విసారములను 

కల్పీంచవ లను. 

తేక కి_4_5 హస్తములు అధమమధ్యమ ఉత్తమ వోఛభలకును, 

కే5_6 హ_న్తములు అధమవధ్యమ ఉత్తమ శాలలకునుర_7- రమా 

ములు అధమ మధ్యమ ఉత్తేను ప్రాసాదములకున 7-8-9 న 

ములు అభమ మధ్యమ ఉత్తమ హర్శ్యములకును, 9-10.11 వా 

ములు అధమ మధ్యమ | శెఫగి గోేప్రురములకును వసారమును వేయ 

వచ్చును. ఈ (పకారము అన్ని దేశముల యందును చేయు దురు, 

మజ యొక పద్ధతి ర్ హస్తములు మొదలు ఏలి హస్తములు -పంచుచు 

18 హ్యన్తములవజుకు ద్యారశోభ యొక్క విస్తారమును శ్ విధములు 

ను 15 హస్తములు మొదలు 9_9 హా స్తములు సపెంచుచు ఖే 

హ_న్గముల నజకు ద్యారశాలయొక్క- విస్తారమును క విధములుగాను 
లి హస్తములు మొదలు 22౨ హస్తములు సెంచుచు 3 హ_నస్తముల 

వణకు దాగర|పాసొదము మొక్కా వినారమును 5 విధములుగాను, 

ల్ హ సములు మొదలు 29 హ సములు పెంచుచు 48 హస్తముల 

వజుకు ద్యారహర్శ్మ్యముయొక ్క- విసారమును 5 విధములుగాను శీ 

హస్తములు మొదలు 2.8 హస్తములు పెంచుచు 58 హస్తముల 

వజకు దాగరగోపురమును 5 విధనులుగాను రచించవచ్చును. 

న్లో విసారభేద మాఖ్యాతం ఆయతస్య విధింశ్చణు | oe) 

సపాదం సార్ధం పాదోన ద్విగుణం ద్విగుణంతువా | 

సెకపాద ది; ఫాగంతు సార్గభాగ ద్వి భాగికమ్ ॥ 20 

శో భాది గ పురాం తానా మెష్టాయామం _పగ్భహ్య తామ్ | 

"తేవుకించి ది “నేప స్తే తం విశేపీణ నై శ యు || 97 

ది(హ సమానం విసారం గృహీే ఆన విశేషతః | 

ఆయామం పూర్వవత్కల్ప్య మనేశేమ్వీష్ట మాయతమ్ ॥) 98 



భాగము కిన 

హా _న్తచ్చందం (పవృ ద్ద్యానా చాన్య ద్వా పూర్ల మాచ? కేత్ | 
ఆయా దికోభనో కే పతం వహా_స్తమానేన కల్పయేత్ || 99 

తం వినాహర్శ్యమూలన్య వంశేచ్వే కల్పితన్యతు | 
చ్య్యూసాయావుః సమాఖ్యాత నమాంతుంగ మయథోచ్యతే 1 280 

వీసారంన ప్త _ప్రధాభజ్య ౩ కోభోచ్చం రు|దభాగయా | 

తారాగ్థాధికతుంగంతు ద్వ్యారళాలోచ్చయం భవేత్ ॥ 81 

స _ప్పభాగతు రు దాంశం భాన్యంశేంవా త తృతీయశే | 

కిసాశేతు నవాం శేతు మభ ధమం స్యాచ్చ మేర శం | లలి 

విస్తారద్విగుణో 'త్పేధం మహోగోపూర ముళ్యనే 

హశో మాదిస్తూ విపర్యరితం వమువో-చ ౦ కీర్తి రి తమ్ | వై 

వసారాయావు యోర్మాన సూతం వాగ్నాషే రాముచ్వ చ గ. 

తద్బాే హా కరాటకోష్టాదినీ నం | పాసాదవద్భృ కె వేత్ | 84 

వస్తారన్య (తిభాై కం చరుర్భాగ్వై కవెనవా | 

కంచభాగ్నాతి భాగంవా (పాగ్చా  హ్యాతు సనిర్లమః ॥ ప్రద 

సార్గహా స్తం నమారభ్యి పట్ షడంగుల నగ్గనాల్ | 

పంీచహస్తావధిర్యావల్ తు దాణాం దాగరవి స స బ్రతీమ వ ॥ 86 

అల్పానాంచ తథా|పో కం మధ్యమానాం తతః | 

శృణు తిహ_న్తంతు సమారభ్య యానత్స_పకశావధి ॥ ప్రి? 

వమడంగల వివృద్ద్యాతు దాగరవ్యానం (పీర్తితిక్ 

చతు క నం నమారభ్య యాదన్న న కరాంతకము | వెలి 

రనమా। త వివృద్ధ్యాతు మవా కెద్వార విన స్ఫృతమ్ | 

తారే నపాంశేన "శాంశం సపాంశేతు దశాంశకమ్ | 89 

అధ్యర్థం పాదహీనంతు ద్విగుణం ది(గణోన్నతమ్ | 

సార్ధభాగంతు. పొడంబా దారో త్పేధంతు స_ప్పభా ॥ 4() 

లింగన్య మధ్యమ దా(రం మధ్యమంతు ప్యాట | 

శే ఆశ్చభూతయోర్మ భే థి నవాంశక విశోవశః | 41 



ర భారతీయ మహోశిల్పము 

లింగమభ్యం తువామేతు ద్యారమధ్యం |పయోజయీత్ | 
శోభాడిగోహరాం"కానాం దా(రమభధ్యం (5 మోదితమ్ || 49 

తన్మశ్య గోప్పురాయామం స్తంభ యో; పార్భగయోః నమమ్। 
దార యోగం క వాటంచ దాగరలక్షణవత్ కురు || 43 

గుణపంక్షి సమారభ్యయావచే కోనవింశతిః | 
తావత్సం కిస్సు విసాగే స్యేవ మేవం [(పకల్చ్పయేత్ | 44 
యావద్దింద కృతిర్య్యసా సావ బేవాథపం కోయః ; 

అ U జ! సం — 0 అలి 

విసారే పంచభాగేతు 'పణాంశం గర్భగహకమ్ | త్త! 

శెవంకుడ్య ఏ జౌలంన్యా "దేఠభూమాద్విజో త్తమ | 

పరితఃకుడ్య విసారం మానేనై వ (పకొల్స యత్. || 46 

పవ మేక తలంఖ్యాతం ద్వితలంతు తధోచ్య లే 
విసారే స్తభాగంస్యా డాయామేఒవీత శై వచ ॥ 47 
వేదాంకం గర్భగహాంతు సారాంశం కుడ్య విన *తమ్ | థ్ ల కర్లకూటం త దేకాంశం శాలాదీర్గ ౦ విశాలకమ్ | 43 ర | 
హోరాంతరం తనం ఆేన విస్తా రేతే(వ మేవచ ॥ 

తా॥ గోపురము విగ్గారమునుబట్టి నిడివి వెప వాచున్నాడు, 
-13-12293.93 ఇట్లు యిప్టీమువచ్చిన భాగమును నిర్ణయించు “నవచ్చును. విసారము £ హూ నములుచేసి ఆయామము మునుపటి 
ఏలెనే చేయవలెను. లేక హ నముల కొలతతోను. ఆయకళ్షుద్దికలి॥ 
యుండు నట్టుకూడ చేయవచ్చును. లేక మొదటి ఆలయమురుండి 
రెండు వంశ రేఖలతోగూాడ ఆ మామమును. కల్పించనచ్చును, 
కరూముము చెప్పబడినది: ఎత్తును చెప్పుచున్నాడు... 

విస్తారమును 7 భాగములుచేని 11 భాగముల యితుతో 
డ్యారకోభను, విస్తారము 8 భాగములును అందులో నగముయెత్తు 
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(లివి చారారశొలను, విస్తారము 7 భాగములును ఎత్తు 11 భాగ 

ములుగాని లేక 12 భాగముల మెత్తుతోగాని ద్వార పాసాడమును, 

విస్తారము 9 భాగములును ఎత్తు 14 ఛాగములతో ద్వారహర్శ్య 

మును, విసారమునకు శెట్టింపుగా ఎత్తుతో బార గోపురమును 

(ల్ప్సించ న అను. పశో మము మొదలు స్తూవినణుకు కొలతను చేసీకొన 

నలయును. వినారముమొక ,-యు నిడివి మమొక్క్టయు కొలతనూలు 

నాగు వెలుపల నుండవలెను, దానివెలుపల కూటములయొక్క యు 

కోస్ట ముల మమొక్కాయు. నిర్లమములను చశేయవ అను, అన్నియును 

ఫ్రూరరము చెక్క-బడిన చేవాలయముల కొలతలన లనే చేయవ లెను. 

నిసొరముతో తివ వంతుగాని, లేక పాతిక వంతుగాన్కి తేక 5 భాగ 

ములలో తి భాగములుగాని, (పాగ్చాహ్యామున గోపురముమొక్కం 

నరనుమును జేయ వ పెను. దా్యరముయొక [= విసారమును చప 

నున్నాడు. 

13 హస్తము మొదలు వే -పంపుతో ర్ హా_స్తమ'లవ అకు 

కద గోపురములమొక్క- ద్యారము విస్తారముకలిగి యుండవలెను. 
) సాన్తములు మొదలు 6-6 అంగులముల పెంపుతో 7 హస్తముల 

సరకు విసారముండునట్లు మధ్యమ గి గోపురముల యొక్క. ద్వారము 

లును టీ హస్తములు మొదలు 6-6 అంగులముల పెంపుతో 

9నా_స్తములనబణకు ఏిసారములతో ఈ_త్రమ గోపురముల మొక్కా 

వ్యారములను చేయవచ్చును. దా రముల మొక్క ఎమ్మను చెప్పు 

నున్నాడు. 

విసారమును 7 భాగములు చే ని అందు 2 భాగములు కలివి 

) భాగములతోను, విసొరమును 7 భొగములుశోనీ 10 భాగముల 

నెత్ఫుతోను, విసారము 7 భాగములును ఎత్తు అందులో సగమును 

అనగా 103 భాగముల యుత్తుతోను, విసారమునకు ముప్పాతిక నంతు 
సుకు్క,- వ తోను, విసారమునకు శౌటింప్పు శోేను ను, విసారమునకు “రట్టిం 
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పును కేన ఒక పాతికవంతునుకలివీ ఆ యుత్తుతోను, విస్తారమునకు 
శెట్టింపును_ విస్తారములో సగమును కలివి ఆ 8 యొత్తుతో ను, ఇట్లు. 

Mee 0) | 

7 విధములుగా 'ద్యారములకోెకు చేయవచ్చును 

లింగముయొక+- నడుమునుండి స్యూత్రమునట్లి ఆ (ప్రకారము 

దాగరమును చేయవలెను. శకి యొక్కయు భూతముల యొక్కయు 

నడుమ 9 భాగములు లింగమధ్యమునుండి యెడమవై పు [కమ్మకమ 

ముగా పెంచుచు దాగరములను కల్సించవ లెను, ఇందుకు నెల్ల 

రత్నము శీ!వ అధ్యాయమున- న్లో దారో తే ధం (పకర్తన్వమం 

కర్శంలతః (కవూత్ | వకతిశరనపాంక మాతం సీశా త్వాజ[ 

వశ్శి ణే ॥ (38) (కమేణ విన్యనెట్ దారం టింబమధ్యాద్ యగ 

చితమ ॥ అని చెప్పబడి యున్నందున మొదటి | పాకారగోపుర 

ద్యారమును 1 అంగులమును, శెండవ | పాకారగోపుఠ దా (రమున 

8 అంగులము* న్వు మూడవ (పాకారగోపుర ద్వారమును ర్ అంగు 

లములును, నాల్లవ (పాకారగొపురద్యా రమును 7 అంగులములును, 

ఐదవ (పాకారగోపురద్యారమును 9 అంగులములును ఇట్లు (కమ 

ముగా ఉత్తరమునకు జరిపి దాగరములన్ని యును ఈ శా న్యముఖము 

నకు దిరుశస నట్లు వేయన అను. గోఘఫరముయొక్యం  ఆయావుము 

దార మధ్య] చేశమునుండి యిరునై పుల సమముగా రచించ 

లను, రెండువై పుల స్తంభముల నరునలు సమానముగా నుండ 

లను దాగరబంధమును కవాటమును పూర్వము చెప్పబడిన 

కారము నిర్మించన లెను. విసారమున కి వరునలు మొదలు 19 

రునల వణుకు రచించవచ్చు ను, (పథధావాలయము నగల ఆ “కార 

మును బట్టియే యో వరునలు కల్పించవలసి యుండును, విస్వార 

మును ఛీ భాగములును దానికి దగిన ఆయతమునుచేసి అందు 8 భాగ 
ములు గర్భ గృహమును, మిగిలినది చుట్టూ 1 భాగము గోడయును 

కల్పించవ లెను, ఇది ఒక్క అంతస్తుల గోపురమునకు అని. తెలియ 
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వలెను. రెండు అంతస్తులుగల గోపృరమునకు విసారమును 7 భాగ 
Ale 

ములు చేయవలను. దీర్తము విసారము ననుసరించి చేయవలను, 

అనగా 9 భాగములు అందులో గర్భము రీ ఛాగములును 
1కే భాగమును చేయవకెను కర్ల కూటము 1 భాగమును, హారము 

1 భాగమును మధ్య శాల రి భానగములును ఇట్లు విసారమున 
చేయు వ అను, 

EA శాలాదీర్హంతు పంచాంశ మాయామేతు (పకల్పయేత్ | ల్తీస్ 

కో-రాంతరంతు హాటంచ నె కాంశేన కల్ప యెత్ | 

కూటాంతర సమాయామం శేషం హోరాంత రాన్వితమ్ 1 50 

హారాంతరార్గమానేన భ|దంచా భ| దపంజరమ్ | 

ద్వొితలం "హ్యేవమాఖ్యా తం తైతలంత్వ ధునోచ్యలే | స్] 

నవాంశం విభ జేదార్థన మాయామంచతలం భవేత్ | 

గర్భుగేహం గుణాంశం స్వాం శన గృహాకిండికా ॥ నల్లి 

అలిం| దం తో(క భాగన హార వ్యాసం వవాంశకమ్ | 

కర్ణ కాటం విబాంశేన శాలాదీర్ల ౦ గుణాంశకమ్ | స్ప్రి 

ఏకాంశం పంజరంఖ్యాతే నుశ్ధాంశంహార యోంతేరం | 

కలె ఎసప్రైవ నమాడి భూమించ ద్వతలం పూర్వ వద్భ వేత్. | న్డ్తీ 

అథ వాని పకా శేణ తీతలం శృణుస్మువ్రత | 

సూరా గండ విసారం రు డాంశంతు తదాయతమ్ | mt “3t 

కకాంశం గర్భగహాంతు గృవావిం క్యం శముచ్య'తే 

తితలం తత్స నాఖ్యాతం సారం ఫా గన కల్పయెత్ | గ 

అలిం్యడాంశంతు కుడ్యుంవా గర్భ గే హాన్వితంతు వా 

ఆయామే పంచభాేన కోఫదీర్షం (పకల్పయేత్ 1. స్ 

శేపం పూర్వువదుద్దిష్టం ద్వితీయం గ్వాక్ కవత్ | 

తితలంచై వ మాఖ్యాాతం చతుర్నూమి మ ఫోచ్యతె ప || cr ఈశ 
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ఏసాశేతు దశాంశేతు తద్యదాయామపం_క్షయః 

గర్భ శేహం్యతిభాగం పం సాన్థాంశంకుడ్య విస్త్యృతమ్ ॥ . ౪ 

అలిందం నివభాగన హార వ్యాసం తె వచ | 

పంజరం కర్ట్ కరాటంచ ఏ న్వ్. కాం నేన కల్పయేత్ [| 

కూట తార  నమాయానుం శేషం హారాదితో ఒన్వితమ్ 

శాలాయామేతు వేదాంశే అర్ధాంశం పారయాఒతరమ్ు్ ॥ లే 

a. Sf వ్ అడ చర్ ఆదిభామ్యేవ మాఖ్యాత మూర్థ సం పూర్వ్వవ దాచ ఆ | 

విసారేతు దశాంశేతు భాన్యంశంతు తదాయతం | గి 

పూ ర్యెఒప చేవ శాలాయాం పంచభాోన నల్పయెత్. | 

"శేషం పూర్వ్యనదుద్దిష్టం చతు _స్సలమిదం పరమ్ | 63 

తారమేకాద శాంశంతు ఆయామంతు తౌ వహీ | 

రా రే పశేచ పాళ్ళే స్ "శాలాపఘఫంవాం  శమాయతకొ | Gs 

ఏకాంశం పంజరవ్యాసం కూట వ్యాసం నీవాంఛకమ్ |! 

పహోరాంతరం తథార్థాంశం కల్చ్యం నె (పథమంతలం || రక 

తస్యోర్గ (౦ భూమయః సర్యాః పూర్ణవత్సరి కల్పయెత్ | 

తారమేకా దశాంలేతు తద్టిర్ష తు (తయోదశే | 66 | 

గుణాంశేం గర్భ గెహంచ వ్య భానంభి త్తి విస్త్సృతమ్ | 

అలిం దం న. తః కల్పం హారంభాగన కల్పయేత్. || 67 

పారే ( శాలాతు కేదాంశం వడంశం ముఖ పృష్ట యోః [ 

హారాంతరం శివాంశంస్యాత్ వోోమం పంజరకూట భా 6% 

అడ ఇ Ca A war — 
శేషం పూర్యవదుద్దిష్టం రసభూ మేవ మేవతు | 

(త యోదశాంశ విష్యం వే ఆయా మచ తథ నహీ | 69 

భూ తారిశం గర్భగహ హంతు గ గృహవిండి ది(భాగయా | 

అలిం|దంతు నీవాంకోన ఖండహార్మ్యం నివాంశకమ్ ॥ 7) 

కోప్తాయామంతు భూ తాంశం శివాంచేనచ పంజరపష్ | 

కూటమంశేన గ _ర్తవ్యం స హోరాంతరం తథ వచ ॥ 01 



రన కాము. 4&1} 

అజఖవ్యాతయోదశాంశే చాయామంతు | తీపంచకమ్ | 

ముఖే ముఖే మహాశాలా నప్తాంగేన |పకల్పయేత్ ॥ గ. 

పంచభాగేన కర్తవ్యం పార్శ్వ యో? కోష్టు దీర్హ కమ్ | 

చేవ రం పూర వదుద్దిష్టం స రార్రలంకార సంయుతష్ | 78 

ee ను ప్త్రభూమి స మాఖ్యాతం మహాగోపుర కంభ చేత్ | 

అలిందంవా వినాఒలిందం కల్పయె చ్చిల్పవిత్తవమః ॥ 4 

వినాలింద కృతం చేత్తు కుడ్యం గర్భగ్భహంతువా 

అలిం దాంశంతు సం యోజ్య కారయెతు ద్యిజ్ త్త తమ ॥ 75 

pa మాఖ్యాతే మూర ర్ స్రం పట అ వద్భు వేత్ | గార 

"తా॥ ఆయామమున శౌలయుక ద్ర్ష ము 5 భాగములును? 

హతము. 1 భాగము, కూటము 1 భాగము, పంజరము 1 భాగము 

హారయులో నగము భ| దముగాని భద కంజరముగాని రచించ 

నతను. మిగిలిన పనులన్ని యును ఏకతలమున జేప్పబడిన (పకారము 

టై అంతస్నున రచించవ ల లెను, మూడంత సుబుగల గోపురము 

రచించు విధానమును చెప్పుచున్నాడు. 

విస్తారమును 9 భాగములుచేనీ ఆయామమును 11 భాగములు 

చేయవలెను, విస్తారమున గర్భము కి ఛాగములును గోడ 

1 భాగము, అలింద్రనము 1 భాగము హారము 1 భాగము. వైస 
కర్టకదూటము 1 భాగము, మధ్య శౌల కి భాగములు పంజరము 

విసారము 1 భాగము, హారాంతరము 1|2 భాగము, ఇట్లు మొదటి 

అంతసున రచించి "సేవీంచిన శెండు అంతస్తుఖును పూర్వము చెప్పిన 

కొలతల (ప్రకారము రచించవ లెను. వత మొకప ద్దతి వినా రము 

ఆయతము పూర్వమున లెనేచేని అలిందము కలి ల్పించువోట గోడను 

గాని లేక లోపల గర్భమున నోడ గాని వె: యనసచ్చును, ఆయతమున 

కౌష్టుము క భాగములు చేయనబెను. మినివిన పనులన్ని యును 
6] . 
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శెండస్తుల యందు చెప్పబడిన (ప్రకారము చేయవలెను. ఇ] 
మూడంతస్తుల గోపురముపద్దతి. నాలుగంతస్తుల గోపురమును, 

నిరించుపద్దతి చెప్పుచున్నాడు. 

విసారమును 10 భాగములు చేయవలెను. ఆయతము * 

భాగము లుండవ లెను. గర్భగ్భహము కి భాగములు గోడ 1 

భాగము, అలిం| దము 1 భాగము, హారము 1భాగము, పెన కర్ణము 

1 భాగము పంజరము 1 భాగము, హారము 1 భాగమ్ము మధ్య శౌల 

ఓ భాగములు. శౌలమొక- శెండువై పుల హారము 12 భాగము. 

వొప్పున రచించవ లెను. ఆయామము 12 భాగములుగల వై పుస 

శాలవిసారము క్ భాగములు చేయన లెను, ఇట్లు మొదటి అంతస్తున 

వేసి మిగిలినవి మూడంతసులును పూర్వము చెప్పబడెన (పకారము 

చేయవలెను. ఇది నాలుగంతిస్తుల గోపురముపద్దతి. అయిడంతేస్తు 

గోపురమును నిరి గ్రంచుపద్దతి చెప్పుచున్నాడు. 

విసారము 11 భాగములును, ఆయతము 12 భాగములున 

చేయవలెను. నాలుగువెపుల శాల 5 భాగములు, పంజరమ 

1 భాగము, కర్ణకూటము 1 భాగము హోరము 1|2 భాగము. ఇట్ల 

చేయవ ఆను, ఇట్లు మొదటిఅంతసున రచించి మిగిలినవి లుగ 

స్తుల గొపురముయొక్క- కొలతల కారము చేయవ కను . కది ముదం 

తస్తుల పురముయొక్క- పద్ధతి. ఆజఖు అంతస్తుల గోపురమును 

సిర్మించుపద్ధలి చెప్పుచున్నాడు. విసారము 1H భాగ ములును, ఆయ 

తము 18 భాగములును చేని గర్భగ్భహము కి భాగములు, గోడల్యా 

9% భాగములు, అలిం| దము 1 భాగము, హారము 1 భాగము చేత 

వలెను. _పెనశాల 4 భాగములు హారము 1 భాగము, పంజరను 

1 భాగము, కర్లకూటము 1 భాగము చేయవలెను. అయితే ఇ 

ముందు నె నై పునను "నెనుక నై పునను 6 భాగము లుండవ లను, 
(గ 
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జ య్ 5 ధం 
మొదతి అంతస్తున రచించి మిగిలిన అంతసు లన్ని యును పూర్వము 

చెప్పిన ఐదంతస్తుల గోపురముయొక్క కొలతలతో రచించవ అను, 

పది. ఆజు అంతస్తుల గోపురముయొక్క- విధానము. వడంతసుల 

గోపురమును రచించుపద్దతి చెప్పుచున్నాడు, 

విసారము 18 భాగములు ఆయామము 15 భాగములుచేసి 
లాల! 

గర్భము గీ భాగములు, గోడ 2 భాగములు, అలిందము 1 భాగము 
అదు అద్య ఖ్ "| ' న గ జ్య ఇల్ ల న క" Pa 

ఖండహర్భ్యము! భాగము, చేయవ లెను (నున్తరము వై సక్ ర్ల కరాటము 

i భాగమ్వ్కూపంజరము 1భాగమ్కుహాోరము! భాగము, మధ్య శాలరి భాగ 

ములు చేయనలెను, ముందువె పునను నెనుకొనై పునను శాల 

సవ దటి ఆంతనును నవు నమెన 7 భాగములు చేయన లెను. ఇట్లు మొదటి అంతస్తును నవు_స్తమైన 
ణో అత టి, oe లు అం లో 

అలంకాొరములణో రచించవ లెను. సెౌషించిన అంతసు లన్ని యును 

ఆజవ అంతస్తున చెప్పబడిన |(పకారము శేయన లను. ఇట్లు వడంత 
— 

గొ 

సులుగల మహాగోపురమును రచించన లను, శిల్పాచా'ర్యుడు అలం ద 
అజ 

ములతోగాని అలిం, వములు సేకుండగాని గోసరమును రచించ 

నచ్చును. అటియడ అలిం| చమునంక కలంాసాకొని సోడగాని గర్వ 
“Hl రై | గ్ 

x S హాముగాసి కనీ ఏఎ౦చవ లేను, ఏడ ంతేస్తు మంగల. వుపహాషొసువము 

మొక్క విధానము చెప్పబడినది, 

' రో! స పభూమి సమాఖా ఏతం వ యాం గ మ 2 న్ చ్చ ea Hl (౧ 
భగ్న = ? చ 4 

పాదాధిసాన యోస్తుంగం మూల, పానావ మూలకమ్ | 
© — = 

వతువ్పంచ వడంకంసా నవాషనన ఏవవా | 77 
el I) 

టం దబు వీల రివ జా 
దశ కాదశభాగంవా కుతో (కొం నొ కమ్ 1 
gn Srey 

అభవాహ సమానేన డాంరనాసనం లరవఫొచితమ్ | 78 
— 0 A) 

శదుచ్చంతు చతువృుంచపట్ నపా్వామునవా భీన్ | a 

జ 0 
నా... జ విం ల 
సగ (| నొం౫గం NM ip 

Pes 

వనరు దాంశ భాగం వొ క బున యూ 
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5 ఇ! వు లే 
పవిఠోన్నతం ఖ్యాతం సషంతు గుణభాజితె | 

అధిష్టానం తచె కాంళం గం ద్వి భాగం చరణాయతమ్ ॥ | (| 

తుమ, 

పాదబంధ మధిషానం yer ramis 1 [| 

స్తూప్యంత ముత్తరాంతంచ రస ఖాగవిభాజిలి "బే 

౮ స్తం రోచ్చం నపాదాంశం శశ్యంశం గలమానకమ్ | |] 

వోన సణభాగంతు విర శేవం శిఖోదయమ్ | 

సవ మేకతలం (వోక్స్ కం ద్వితలం [భుణుస్మువత || న] 

డ్ త్తరాది నఖాంతంచ నవభాగ విభాజితే | 

ప న్తరంతు సపాదాంశం ద్యి భాగం చరణోదయమ్ ॥ 01 

మంచమానం శివాంశంస్యా త్త త్సమం కంధరో యమ్ | 

'కిఖరం సార్ల యుగ్నాంశం నపాడాంశం శిఖోనయమ్ ॥ bi 

ది(తలంే వ్యాన మాఖ్యాతం (తితలం చాధునాశ ఫ్! 

ఉ త్తరాత్ స్తూవి పర్యంతం భానుభాగ విభాజితే ॥ [| 

వొదం స్త సం ో క్సేధం సార్ధద్య్యం ఛాం| ఘిక్' యమ్ | 

(వస్తరం నని ధాశేన ద్వి భాగం చరణోదయన్ | | 

మంచమానం శివాంశం స్వా దంశం [గీచోదయం భవేత్ | 

పశ్షాంశం శిఖరం జేయ మేశాంశేంస్తూ వీమానకమ్ ॥ || 

(తితలం హ్యెోనమాఖ్యాతం చతుర్నూ నుమ దో | 

ఉ త్తఠాదిశిఖాం తంతు ది(ననాంశ విభాజికే ॥ || 

పాదోనడగ్యంశమం చోచ్చం గుణాంపం చరణోవయమ్ | 

తదర్థం (పస్తం నో పధం సార్ధద్వ్యం శాంయ్యఘిఫకోడయమ్ |. 

తదర్థం (ప న్తకో కేధం యుగమం శాంఘితుంగకమ్ | 

తదర్థం నుంచమానంస్యా త్బార్థాంశం గలమానకమ్ ॥ |] 
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దపా 
సార్గద్వ్యంకం నిద త్చెధం నీఖామూానం శినాంశకమ్ | 

చతు ర్మూమం సమాఖ్యాతం పంచభూమ మథోశ్ళణు | 

నిఖా గాదు _త్తరాంతంతు (త యోవంశతి భాజితే | 

ద్వి భాగం (పరో త్సేధం సార్ధద్వ్యం శాంఘితుంగకమ్ | 

తదర్థం మంచమానంస్యా త్పాదాయామం గుణాంశకమ్ | 
లి ww rare న్ లి - స్యార్గం చు_స్తర త్పేధం నార్గద్య్యంళొం! ఖు తుంగ కమ్! 

తదర్థం మంచమూానంటు దిగభాగం చరణోదయమ్ | 

“జ సరోచ ౦ శివాంశేన కంధరోచుంత ఛెవచ | 
( న్. "ఎ ' క యా 

స్యార్గద్య్యంశం నిరోతుంగ మేకాంశంస్తూ విమానకమ్ | 

కుంచభూమం నమాఖ్యాతేం షడ్న్యూమంత(ధువాశ్ళణు I 

ఆత్త రాది నిఖాంతం చ ఏకోన తిం శదంశశే | 

ప(భాగం | ప సరో ది 'ంశక ద్వ ఫి Xo (కు్తం 'త్పెధం పాడోచ్చం చవతురంశకమ్ || 

నతి పాదకి వాంశంతు భూమిసామాన్య మోరితమ్ | 

(వహ్నంశంబా ౦ ఘీ తుంగంతు తదర్హం (ప_స్తరోదయమ్ | 

పాదోచ్చంసార్థ యుగార్జంశం తదరం |స సరం భవేత్ ॥ 
A థి థి ౧ ని 

వాదమూనం ద్విభాగంతు న వాంశం (ప_స్హరో దయమ్ 

౫లతుంగం కివాంశంతు సార్గడ్య్యంశం నిరనాథా 1) 

గా) మాం మతుంగంతు తదరం ప నరోదయమష్ 
సాకాగ్న్యం కాం ఘితుంగంతే తదర్థం [ప ్సస్తరొదయమ్ ॥ 

వ వాంశంతు శిఖామానం స ప్రభూమవమథో చ్యళే 
మ 

ఉ తరాది గిఖాంతంతు మానం షట్. తింశేదంశశే | 
0) 

ఎ 

xn క | ద మే? న్ చం రజ 

పాదద్వి ఫాగం మంచోచ్చం న ర్భ వేదాంశ మంఘికమ్!. 

ద్వి భాగం [శు 
అతో 

రోక్వేథం -వేడాంశం చరణోదయమ్ | 
గా 

| 
అల్ల 
౧) 

నం 
a 

92 

98 

ge) అ 

08 

99 

100 

ipa, వ్య అష గారి ౫౪ డె ర్తి న 
సాదోదదగం ముంచంసా త్ సాన న్యం శాం ఫీమానకమ్ 

పాదోనదగ్యంశేమం చోోచ 0 *కాంగీం పాదమానకమ్ ॥ 101 

FF . ee జ్. 

నా 

వో వ్ జాన “ న్న న ళు గ” 

తదగం | ప స్తవోప్పెఫం సార్దవ శాం! ఖు కుంగకమ్ | 
గ్గు అటో శ 

॥| శ లు ౮ అనో జా 

తదర్థం మంచమానంతు ద్వ్యిభాగం చరణాయతమ్ | 102 
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(వ_స్తరంశశీభాగేన శివాంశం గలమానకం | 
పాదహీనాగ్ని భాగంతు శిరః శేషం శిఖోదయమ్ ॥ 103 
నవం స పతల౦ఖ్యాత మలంకార స (6 థోచంతే | 1098] స్త § ననీ * చ ) 

తా॥ అంతస్తులయొక్క- కొలతలు చెప్పుచున్నాడు. మొదటి 
ఆలయముయొక్క- యెత్తులో 4..5_6_7.8.9_10-11 భాగబులునేసీ 

అందులో ఉపవీళము 1 భాగము వేయవలెను, లేక పా_స్తముల 
కొలతతోను చేయవచ్చును, వహా_స్తముల కొలతతో దా్య్యరమును 

నిర్మించి ఆయెత్తులో 4._5_6_7.8.-9-11 భాగములలో 1 భాగముగాని 
పఐఠము యెత్తు చేయవచ్చును. మిగిలినది క భాగములు చేని అధి 

పావము 1 భాగము, స్తంభము 2 భాగములు హోమమునుండి 
ఉ తరనీమ వణకు చాగరము యెత్తు నిర్లయింపబడినది. పాదబంధము 
అధిష్టానము దాగరశోభ మొదలై నవి చేయవలెను, స్తూకికాంతము 
గాని లేక ఉ త్రరమువజకుగాని 6 భాగనులుచేని ప_సన్తరము యెత్తు 
14 భాగము గలము 1 భాగము, శిరస్సు ౨) భాగములు, సూవిక 
1 భాగము, బట్టు ఒక- అంతస్తుగల దానిని రచించన అను, కెండంతేో 

స్తులు గలదాని యెత్తును చెప్పుచున్నాడు. 

ఉత్తరము మొదలు కొనిస్తూవీక వజకు 9 భాగములు వేని 
_న్తరము 14 భాగము, స్తంభము 2 భాగములు, మరల (స్త 
ము 1 భాగము, కంఠము 1 భాగము, శిఖరము కె భాగములు, 

సూవికో 13 భాగము. ఇట్లు రెండంతస్తుల గోపురమును రచించ 
వలెను. మూడంతస్తుల గోపురమునకు యొత్తును చెప్పుచున్నాడు, 
ఉ_ తరము మొదలు స్తూవిక్ వణుకు 12 భాగములుచేసీ [వ నరము 
14 భాగము, నంభము లిశే భాగములు, మరల _ప_స్తరము 
1 భాగము మరల స్తంభము 2 భాగములు, ఆమెన |ప_స్తరము 
1 భాగము, (గవ 1 భాగము, శిఖరము 2 భాగములు, స్తూవికి' 
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1 భాగము, ఇట్లు మూడంతస్తుల గోపురమును సిర్మించన లను, 

నొరుగంతస్తుల గోపురము యెత్తును చెప్పుచున్నాడు, 

1 భాగము మరల స్తంభము క్లే భాగములు, దానిపైన (వస్త 
గ 

అజా 

రము 13 భాగము, మరల _న్తంభముయొత్తు 2 భాగములు, ఆపైన 

సస్తరము 1 భాగము, గలము 1కే భాగము, శిఖరము 2౪ భాగ 

ముల్పు స్తూవిక 1 భాగము, ఇట్లు నాలు అంతస్తుల గోపురమును 

స్మించన లెను. అయిడంతస్తుల గోపురము యెత్తును చెప్పు 

మన్నాడు. 

ఉ త్తరము మొదలుకొని స్తూవిక వనజకు 28 భాగములుశేోసీ 

(ప్రస్తరము ల భాగములు, సంభము కి! భాగములు, పు స రము 

11 భాగములు, శెండవ స్తంభము ఏ భాగములు, (పస్తరము 

1] భాగము, మూడవ స్తంభము 2] భాగములు |పస్తరము 

1} భాగములు, నాల్లవ స్తంభము ౨ భాగములు [ప్సస్తరము 

1భాగము, కంఠము 1 భాగము, శిఖరము ఏ భాగములు, స్తూపికి 

| భాగము, ఇట్లు ఐదంతస్తుల గోపురమును రచించన లను, ఆజంతే 

సల గోపురము యొత్తును చెప్పుచున్నాడు. 

ఉత్తరము మొదలు స్తూవిక వనజకు 90 భాగములుచెసి 

(పస్తరము 9 భాగములు, స్తంభము 4. ఛాగములు మరల |పస్తి 

కము 1ఖీ భాగము, శెండవ స్తంభము క భాగములు, పుస్తరము 

ఓ భాగము మూడవ సృంభము కి భాగములు (_పస్మరము 

భాగము, నాల్లన సృంభము 93 భాగములు, |[చస్తరము 1 
ఖో alm 

నాగము, ఐదవ. సన ౦ంభము 2 భాగములు, E సదము 1 భొగము, 
| ం గ _o 

కంఠము 1 భాగము, శిఖరము 21 భాగములు, స్తూవీక 1 భాగము, 
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ఇట్లు ఆఅంతస్తుల గోపురమును రచించ వలెను. ఏడంతస్తుల గోప్ప 

రముయొక్కా యెత్తు చెప్పుచున్నాడు. 

ఉత్తరము మొదలుకొని స్తూవిక వణకు కిరి భాగములుచేసి 

పస్తరము 2 భాగములు, సృంభము 44 భాగముల్కు (ప_స్తరము 

9 భాగములు, శెండవ స్తంభము 4 భాగములు (ప_స్తరము 1: 

భాగములు, మూడవ స్తంభము కిక భాగములు, (ప_స్తరము 1! 

భాగములు, నాల్లవ స్తంభము కీ భాగములు, (ప_స్తరము 1 భాగము 

ఖదవ సృంభము 9; భాగములు (ప స్తరము 11 భాగము ఆఅివ 

స్తంభము 9 భాగములు, (వస్త సరము 1 భాగము, కంఠము 1భాగము 

శిఖరము 2 భాగములు, స్తూవిక 13 భాగము, ఇట్లు ఏడంతస్తుల 

గోపురమును నిర్మించవ లెను, వక అలంకారములయొక - పద్దతులను 

చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో! మండ పాభాం యథాద్వార శోభాం కుర్యాద్ది (జో త్తమ ॥ 101 

మండపం ద్యార శాలాస్యాత్. (పాసాదం సదనాక్ళతిః | 

మాలి కాకృతి కర్తవ్యం చ్యారహర్శ్మ్యం ద్యిజా త్తమ i 10 

శాలాకారం |పకర్య వ్యం దాగరగోపుర మేవవా 

సర్యంతు గోపురాంతంవా కల్ప యచ్చిల్ప వి త్తమం || 106 

లేప్వూడా దాగరకోభాంతు న శ్ష్యేఒహం ద్విజసత్తమ | 

ఏకద్వితితలంవాఒవీ సర్వాలంకార సంయుతమ్ ॥ 107 

ముఖేముఖే మహోానాసీ పార యోర్వంకనా నిశా 1. 

స్వ స్యాకృత్యల్పనానాధ్యం (పాగుక్ష విధినాద్విజ 100 

యు కస్తూవీ న సమాయు కం లుపరో హా థీఠరస్తువా | 

మండ పాకృతీక౦ వాఒవి "శ్రీ కాంతంత దుచాహృతమ్ | 109 

శాలాకారశిర _స్తన్మిన్ వక్జాస్య్రముఖ పృష్ట యోః | 

పార్శ్య యోర్వంశ నా సాఢ్యం యుకాస్తూవీన సంయుతమ్ ॥! 110 
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అంతః పొాదోత్తనెర్యు క్త మితికాంతమిదం పరమ్ | 

ముఖేముఖేచవణ్లాసి పార్శర యోర్వంశ నాసికా | 111 

సమాకారం శిరస్య;ాంభం కాంతం విజయమేవహి | 

ఏనం్మతి విధని త్యాంతు దాారశో భాం | పకల్పయెత్ | 12 

ముకేముఖే మహానాని పార్శ్య్యయోశ్ళ తశ్రైవచ | 

అర్హకో టిచత। సాఢ్యం పంజరంచ త దాక్ళతి | 118 థి 

ఇాలాకారం శిరో పేత మయుగ్భ స్తూవీసంయుతమ్ | 
. విశయం విశాల మేతద్ది విశాలాలయ ముచ్యతే ( 114 

అర్హకొటి సహ్మసాంగం పార్శ్యయోర్భదనాసికా 

పార్శ్య యోర్యంశ నాన్యంగ మయుగ్నస్తూవికాన్వితమ్ 1 115 

పాదం _్రుత్యల్పనాసాఢ్యం సరాగవనయన నంయుతమ్ |} 

వి|పతికాం తాలంకారం వక్ష్యు చేతు విశేషతః | 116 

పూర్వ వద్య్భూమి భాగంచ చతొర్ణిగ్భన నంయుతమ్ | 

మహానానీ చతుప్కా-థ్యం శిరాభ ద సమవ్యతిమ్ || 117 

అంతః పాదో త్తరైర్యు క్ర మయుగ్న స్తూసికాని(తమ్ | 

(తవిధా ద్యారశాలాన్యా ద్ద్వార పాసాద ముచ్యతే ॥ 113 

అంతః పాదో త్తరైర్యు క్షం మండపాదై ౪ రలంకృతమ్ | 

ద్యాశే దాగ్థరాంగ సంయుక్తం చారం దిగ్భ్య ద సంయుతన్ | 

పూ ర్వేఒప శేచశాలాయాః సభ దం 'భ దనానీకా { 

నానామసూరకం స్తంభ -వేదికాజూలత' "'రణమ్ ॥ 120 

అంతః పాదో త్తరైర్యు కృం నుధ్యవారణ నంయుతేమ్ | 
జాలి దా thre జ 

] డ వకాఢ! ము, దనాని విభూమీతమ్ 1 పార యోర్షండ వక్తా) స్టే తపు నన విఘభోవితి: 191 

గనెలాకారం వివో చత్రం జాత కాడి ఏిఘుసీతమ్ | 

వళ ల a శో జ న Tis Cn - ఇ” జ ణ్ . న : 

వ్టాాన్ట టి గెొలాలర గం ద్ర టి రా రం py? న్ ఖా బే | \ ని గై | | | ఖం 

| క! జీ యు 

"| 
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పార్శ్య యోశ్చముఖ ప సై మహానానీ చతుష్ట యమ్ [ 

అయుగ్భస్తూవి సంయు కం దాగర| పాసాద కుడ్యకమ్ | 

వ శ్ష్యైఒహం ద్యారహర్శ్మ్యన్య లక్షణం ది(జ జస తను | 

(పాగుక్తవత్. (పక_ర్తవ్యం భూమిభాగో ది(జో_త్తమ || 

సభాశిరన్య సంయుక్తం స్వ_స్తికాకృతి నానికమ్ | 

పాదో త్తరై ర్యుతం యుగం ఆయుగ్మస్తూవినాన్వితమ్ | 

కూటం శిఖర నాథ్య మయుగ్మ్నస్తూవీనాసిక మ్ 1 

కూటాది భూమిభాగంచ |పాగివై వ |పకల్పయేత్ | 

అప రేచప శకేనాస్యా న తా రేదర్యాంశనీ వకమ్ | 

శాలాకారం. శ రఃకార్యం నన|సం స్తూసికానిగతమ్ |] 

_శాలాన్మిప్కాతి సంయుక్తం నానాలంకార నంయుతమ్ | 

నానాధిషస్టాన చరణైర్యు క్తంతత్ సోపవిళకమ్ ॥ 

ద్వారవహర్శ్యం తిధ్యాపోక్తం శృణుగోపుర లక్షణమ్ | 

చతుర్చిగ్మ్మద సంయుక్త మంతేః పాదో_త్త-రె ర్యుతమ్ | 

శాలాకారశిరోయు క్షం భ|దనానీ మువ్లాముళ్లే | 

పార్శ్య యోశ్చ మహానాస్యా పాదం (పత్యలబ్బనానికా || 

నూ తాదండ మితిఖ్యాతిం తీవిశొల మథోశ్ళ ణు! 

పూర్యవద్య్యూమిభ ~ంచ తలాత్తుంగం కమాత్ క బ్రగమ్! 

సభాకారం శిళోవాఒవీ శాలాకార మథావీనా | 

నానామసూరక _స్తంభ వేదికాద స్ట రలంకృతమ్ | 

చతుర్షి క్షు మహానానీ విదిత్షు తుదనానికమ్ | 

చతుర్ముఖం తతోవ శ్రే భూవిభాగాది పూర్వకమ్ ॥ 

కశిభ చసమాయు క్షం మభ్యేవారణ సంయుతమ్ | 
ద్ 

నానామసూరకన్తంభ వేదికా ద్ర్యైరలంకృతమ్ ॥ 

18 

1% 
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క్] 

సభాకారం కిరోవాఒపి శాొలాకారవుధాకివా | 
ముక్తుముఖే ముహానానీ పార్శగ రానా యోర్డి ర రదిగనాసికే 185 

అంతః పాదోత్త వైర్యు కం (పస్త స శేతుతలం పతి | 

అంతః సోపాన నంయు _కృంమధ్యేవారణ సంయుతమ్ ! 186 

ఏవం (తిభానముద్దిప్లం దాంరగోపుర మధ్యమమ్ 
అలిం చాంశంచ కుడ్యంవా వృపభస్థలమేవవా |] 187 

తులాదై ౪ః (క_స్తరంవాఒథ అలిం దాంగం యథోచితమ్ | 
శాలాకారం సభాకారం మాలికాకారమేవచ॥ - 18 

జ దా రి సకం మ . యద్యదిష్టంచు యద్ చ్యాగే తత్ త కై 9వ (పకల్పయేత్ 1 

స్త. ఛా మెం వస్తూ సన గక తవా! చా ల్యూచా బ్యాం ఖు వాదా ఫం వుధ్యకుడ్యయుత౦ళువా: 

గృహావిండి నగర్భుశేహం (వాగవైవ (పకల్పయేత్ | 

అలీం దం ద్వార యోర్మానే వివృతాంఘీకమేవణా 1 10 

౮ు_స్త రేదిష్టభూమ్యుంతం గోపానాదినమన్యితమ్ 1 

రవ స క్ ,పకలృయేీత్ 1 14 కూటకోప్తాద్యలంకార మూర్థ్ర స్తం భాన్ | పక ల్పయి 51 HI 

భూవిఫాగవులంకారం గలాంతం పరికః ల్పయేత్ | 

శీర ందండాంశకం శెలాభం నఫాశార ౦ తదుచ్యకే | Hs 

లుపారోప్య తమాయ త్తం సభాకారక ముచఛర్ష (సే | 
శ్ ca చా 1 i | 

(ఈ న్తరం (పతిసంభాద్య మండపం యత (తవ్వినా |] కేజ్తీక్రి 

మాలికాకృ్ళతి కంఖ్యాతం మం డ పేతు పరస్పరమ్ |! 

గోపురం మ్యావమా ఖ్యాతం పరివారవిధిం శృణు | 1కశ్త 

చెతి కాశ్యపకి ల్పే గోపుర ల లక్ష్మణం పంచచ త్యారింశ। 

సవూూ_ప్పం, 

ఆ జా్యారకోభను మండపమున ౫ సిక్షంచన ౪ లను. దార 

సాలకూడ వుండపమువవఐనే యుంజడన వేను, డాగర! పాసాదము 
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గృహమువ లె నుండును, ద్యారహర్ష్యము వరునగా అంతస్తులతో 

దిబ్బలుగా నుండును దాగరగోపురము శాలవలళ అంతస్తులతో" 

నుండును. ఈ అన్నిటిని గోపురములనియే చెప్పుదురు. ద్యారళొభ 
రచించుట యొట్లనిన, 1-2-8 అంతస్తులు చేయవచ్చును. నలు-వై పుల 

మహాోనానిక్ లును, స( న్నీక మువ ల అల్పనానికలున్కు తగిన స్తూవికి 

లును, లేక దిమ్ములుకట్టి ఆపె న శిఖరముగాని లేక మండవమునె 

గాని, రచించిన యొడల శ్రీ కాంతగోపురమగసను.  శాలయొక్క 
ఆకాఠమువఆ౪ శిఖరమును, దానికి ముందువెనుక అనాకుకలును, 

ఇరువై పుల వంశనానికలున, తగినట్లు స్తూవీకలును, లోవల స్తంభ 

ములును నాస్మిపె దూలములవంటి బండలును, ఉండునట్లు _ రచించి 

శేని కాంతగోపురమగును., 

ముందు 6 నానికలును వనుక 6 నానీకలును, _పక్యాలయందు 
వంశనానీకలును, ఆహెన శీఖరమునుకల దానిని విజయకాంత గోపుర 
మందురు. ఈమూడును దాారకొభ యందలి భేదములు. ముందు 
నెనుక మహానావీకలును, [పక్కాలయందు త్వుదనానికలును, నగము 

కొనలుగల దిమ్మలు 4 ను, అచేరూపముగా పంజరములును, వాలా 
కారముగా శిఖరమును బేసినంఖ్యగల స్తూూవీకొలును, కొలది విశయ 
నోప్పురమగను, సగముకొనలుగల దివు లు అనేకమును 'ముంచు 
"వెనుక భ్మదనానీకలును, _పుకలయందు వంశననానికలును, సంభ 
లయందు అల్పనానికలును, సమ న్నమెన రూపములున్కూ "జేసీ 
ఖ్యగల స్తూవీకలును కలది విశాల గోపురమసను. పూత్వ్థము 
నే భాగములు నేనీ నలువైపుల భ|దములున్కు 4 మవాోనానిక 

ఎను శిరోభ దమును, లోపల స్త ౦0భములును, పెన మూలమువంటి 
వారుగల జాళ్లును బేనినంఖ్యగల స్తూవికలును, రచించిన యడల 
విపతీకాంత గోప్పురమగును,  ఈమూడును దాారశాలయందు 
విభదములు. లోపల _సంభములును తాస్ జు వెలువదూలములును, ల nm 
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దా(రము న రా్యంగ సుందరముగను, దాగరములయందు 'భ| దము 

లును, తూర్పున పడమరను భ (దనాసిక లును, అవేకవిధములయిన 
వీశములతో గూడిన స్తంభములును, వేదికలును, కిటికీలును, తోర 
ఆఅఇములున్తు 'మొదలగునవి కలది ద్వార శొాల యనబడును. (ఇచట 

కొంత శిధిలమై నందున నామము |వాయబడ లేదు ) లోపల స్తంభ 

ములున్తు నడుమ వముత్తాలంబమును, ఇరువై పుల దండముఖములును, 

కై దనానిక లును, శాలవలె శిఖరమున్కు కిటికీలు మొదలయిన 

అలం కారములును, కలది కోశవి శాల గోపురమగును. పూర్యము 
నే భాగములునన్ ముందు వెనుక యినునె వైపుల 'మహేోనానీకలు 

a Ea సంఖ్యగల స్తూవికలును, కలది దా(ర| పాసాద గోపుర 

మనియును చెప్పుదురు. ఈ మూడును ద్వార నాసాడము నందలి 

భేదములు. పూర్వమున లెని భాగములు చేని సభాకారముగ శిఖర 

మును, న్వస్వైకమువ ల నానీ | కలున్కు _స్తంభములును ఆపైన _వెల్దున 

మూలములు ెండును, జనినంఖ్యగల స్తూవికోలును కలది దాగర 

హా కృ గోపుఠమగును, 

పూర్వమువ లనే భాగములు చేవీ నలువె పుల మహానానీకలును 

వాని మొక. నిర్హమము 1 భాగమును శిఖరముయొక్క- ఆకారము 

శాలన లెను 6 కోణములుగల స్తూవికయిను కలది శెండన పద్దతిగల 

ద్య్యారహ ర గోపురము. 'సపాలల ముక్కా నిర్ణమమును, అ నేక 

విధములై న అలంకారములును, అనేక విధములైన వీఠములతో 
గగాడిన _న్తంభములును, ఉపవీఠముతో గూడిన అధిష్థూనమునుకల ది 

మూడవ పద్గతిగల ద్యారశార్భ్య గోపురము. ద్యారహర్శ్య గోపుర 

ముకు మూడు విధములు చెప్పబడినవి. ద్యారగోపురము యొక్క 

జేవములను మనుము,. 

నలు వై ఫుల భదములును, బోకుల _స్తంధభములును, వెల్లున 

యును, శొలవలె శిఖరమున్కు రెండునె పుల భ్మదనానిక లును కుడి 
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మెడమవై పులయందు మహానానీకోలున్కు _స్తంభమున ము ద్రనానిక 

లును కలడి మా తాదండ గోపురమగును, పూర్వమువ లెనే అంత 

స్తులయందు భాగములను చేని [కమ్ముకమముగా చివర తగ్గించుచు 

శిఖరము నఫాకారముగాగాసి, శొలాకారముగా గాని, స్తంభములు 

అనేక విధములగు వీఠళములతోను, "వేదికలు అనేక ములుగాను, రచించి 

నలువై పుల మహానానీక్లును - నలుమూలలయందుూ శు దనా నిక 

లును కల్పించి శేని శ్రీ, విశాల గోపురమగును, ముందుమై పున భద 

మును, నడువు మత్తేవారణమును, అనేక విధనులె న అధిహ్టైన 

ఛేదములతో _స్తంభములును, వేదికలును, తోరణములునుచేసి శిఖ 

రము నభాకారముగాగాని, శౌలాకారముగాగాని, రచించి ముందు 

వెనుక మహోానాసికలును,ఇరు వై పుల రెండు రెండు త్వ దనాసికలును, 

పల _స్తంభములును నానిప వెల్లువయును, ఆశు న చు_స్గరమును 

(ప్రతీముఖిము గాను, లోపల. మెట్లును నడుమ మ_త్రవారణనును 

ఇట్లు రచించి శేని చతుర్భుఖ గోపుఠమగును, 

గోపురములయొక్క భేదము లిట్లు చెప్పబడినవి. అలిరదము 
యొక్క భాగమున గోడగాని లేక నంది వీళమునుగాని, చూలము 
మొదలై నవానియందు (ప్స్తరముగాని, అలిందమునకు బదులు 

'దైనను రచించనచ్చును. శాలాశారమునభాకారము, మాలికా 
"రము ఇట్లు వదాగరమున యేదియిష్టమో ఆ ద్యారమున అట్టి 
వంశమునే చేయవచ్చును, వెలుపల. వెలుపల _న్తంభములును, 
లోపంగా డయాను, గర్భగ్భవామును, దానిచుట్టూ గోడయును, 

నుపటినలెనే . రచించన లెను. అలిందము దాగరముమొక ్క- 
"రెండు-వై పులను అచేయత్తుతో గాసి లేక గోడ లేకుండ. స్తంభము 
లతోగాని (వస్త్పరమును రచించవచ్చును. ఇట్లు ఎన్ని అంతస్తు 
లయినను రచించవచ్చును. (ప న్త రములు నో పానముతో గూడి 
అందముగా నుండవ లను, కూటములు, సాలలు, మొదలై ననియను? 
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వెన నృంభములును, నిర్మించవ "లను. అంతస్తుల మొక్క. భాగము 

మును, అలంకారముల యొక్క భాగములును, గలమువబుకు రచించ 

వాను. శిఖరము దండమువ లెగాసి శొలవ లగాసి, నభాకారముగా 

గాని చేయవచ్చును, గుజ్జులన లె దిమ్మలుకో ట్టి వానిపెన నిర్మించ 

బడినది, నఖఫాకాళము, (స్స రము, (పతి నం భాద్యము, మండపము 

కలది మాలికాక్ళతి యగును, మండపమునను భేదములు కలవు. 

వు గోపురము యొక్చ- 15 విధములగు భేదనులను తెలియ 

నలయును, - 

నీల్పరత్నము శీ వ _అధ్యాయమున గోపుర విధానము 

కొంత మట్టుకు మ్యాతమే చెప్పియున్నాడు. పూరి గాశేదు. 

EA గోేప్రురాణాంతు న న రేపాం కుడ్యం గర్భమలిందక స్ 1. 

కూటం శాలాం పంజరంచ నాసికాం హా. స్తే పుష్టకమ్ం ॥ న్రి 

కపోతు వమూలహ ర్న్యాను సారాత్క-ంభ ల తామవి | 

మసూరక స్తంభ వేడి జాలకై స్తోరణాదిఖిః | లం 

యణాయు కి యథాకోభం యు కృమేవకరోతగతః |! ఇట్టుచెప్సి 

సరిపుచ్చినాడు. “శ్రీమంతాది నామాని గోపురాణాం విశేషతలొ 
అని యున్నాడు, శ్రీకాంత గోపురమున్నది కాని శ్రీమంత 
నోపురముబేదు. రగ. 

(అనుబంధము క్, 6 పటములు చూడుడు.) 

రి. గొపుర విధా నము సుజీయొక పద్దతి. 

మానసార కివ అధ్యాయము : 

నో, తె తీలాసాం సృపాణాంచ గోపురాణాంచ లక్షణమ్ | 
కన్. చా 

మూ నానాం సారంసంగృహ్య శాక? సనం శై పతః [కమాత్ ॥ 1 
న టో 
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"తె ల్ తీలస్యో కృ క్ మవూనం యన్నానుపాణాం నకారయీత్ |. 

నరాణాంయోగ్యమానంయ తె ఆ పిలానాంతు డా యోగ్యకమ్ | 9 

తు ే (చ)తు[దమానము క్ర కం ముక్యైముఖగంతు మూానకమ్ | 
అజ్ఞానా ద్విపరీతంచేత్ స్థ సానాశం భనక్షయమ్ ॥ న 

. తన్నాత్తు సోపురమానం “4 పరిగృహ్య క్త కవత్కు-రు | 

ఆద్య కద్యార నోభంతు దాగర శొలా డ్యితీయశే f గీ 

ద్వార పాసాదోమ ధ్యేచ ద్వార హర్చ్యంమయ యాధిశే J 

మహోమ ర్యాది కుడ్యేచ మహాగోపుర మిీరితమ్ | 
ఏశంతుకార మేచ్చిల్సి సాలానాం దాగరశేత ధా | 

య 

(తిపంచన ప్ప పకరాం తా చేకాడశ కరంతువా | గి 

వవంతు ద్యారకోభస్య విశాలం పంచధాన్న తక్ : 
పంచారత్ని సమారభ్యా [తయోదశ కరాంతకమ్ ॥ 7 
ద్వార శొలావిశాలంచ భుంచభా పరికీ రి తమ్ | 

స_ప్పవా స్పం సమారభ్య పంచదశ కశాంతకమ్ | 8 
దార పాసాద వసారం పంచభేద విదోవిదుః | 
నవవహా స్తం సమారభ్య ద్విద్యిహ_న్తవి వర్ధనాత్. | రి 

అజాన్ 

న పదశ కరాంతం స్యాద్ చ్వారవార్శ్య విశాలతా | 
_వకాదశకఠ మారభ్య నవపం కి కరాంతకమ్ ॥ 0 
పంచధా విపులం పోక కం మహాగోపురమేవచ | 
వాదాధికేంత ధార్థంచ పాదోనంతత్పవమాధికమ్ | Hl 
వీ నృశకాదాయశాః స శే గోపు రాణాం విశేషతః | 

అధథ నా ద్విహ స్వ న వృద్ధిః న్యా చ్చ త్వారిం శత్క- రాంతకమ్ | 192 
(తిగుణోపరిహస్తాంతం వింశదాయామః శ్లోధశ్టే | 
శాలావిశాలతా మారభ్య ద్విద్వివాస్తవివర్లనాత్ i 18 
పసంచాశత్క-ర నీవూంతం పంచవింశతి మాయతమ్ | 
ద్యార్మపాసాద విసారా త్పూర్వవద్యర్థ యేత్ [కమాల్ 1 14 
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వష్టిహస్తావసానంస్యా త్తి 9ంకే దాయామః పూర్యావత్ ; 
చ్విద్వ్యిహ స్త వివృద్ధ్యాచ హ_స్తస పతి కాంతకమ్ ॥ శే 

ద్వ్యారహర్మ్య ఏ కాలో ర్వ పంచవింశ తదాయతమ్ | 

_ చుహోగోపుర విసారం ద్యొద్యిహ స్త వివర్థనాల్ | 16 
అశీతివాస్తావసానం (చ) చత్వారింశ శ్ర త దాయతమ్ | 
అధథవాఒరత్ని మానేన వర్గమానాయతం మతమ్ ॥ 17 

విస్తారద్విగుణాంతంచ చె క భాశోన వర్గనాత్ | 
చో భ్రాద్రి గోపురాంతన్య ₹ తా శేఛ కి కిన కాదుచ్యనే | 18 

చె(|తి వేదశ రాంశంచ వ డ్భాగం నో వినశే॥ 

పంచవట్ స్పప్పభాగంతు చాష్షనంద నిభాజిలే | 19. 

పవంతు దాగరశా వేతు విసా రేత త్పకల్పయేత్. | 

నపాష్టనవభాగంచ పం క్షి రేకాదశ సా | ల 

చ్యాార్యపాసాదవిస్తారే భాగమేవం |పకల్పయేత్ 1 
అహ నం దద శౌం3ేంతు థైకాదశౌర్క భాగికమ్ | ల 

వతేపాం దా్యారవా ర్న్యేతు విసారం యు కి క్కితోన్య నేత్ | 

ననపషం క కి సభ్రాగంతు సె సై కార్య మనుభాగికమ్ | ల్లి 

మహాోనోపుక విసారే భాగ మేవం (పకల్పయెత్ | 22] 

తా! చేనతలకును మాననులకును గోపురములమొక్క_ లక్ష 
ఇములను చెప్పుచున్నాడు, చవతలకు చెప్పబడిన కొలతలు మాన 

నల కుప యాగించరాదు, మానవులకు జెప్పబడిన కొలతలు చేవతల 

కప యోగించినను దోవముశేదు. అల్పగోపురములకు అల్పమానము 
లును (కేవ గోపురములకు (శేషఘ్టమానములును కల్పించవ లెను. 

శిలియక ఎగుడుదిగుడుగా శేసీన యెడల ఆలయము నశించుటయే 
కాక ధనముకూడ నశించును, కనుక గోపురముల మొక్క కొలతలు 

8] 
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చక్క-7ా తెలిసికొని జేయన లెను. ]. ద్యారశోభ, 2. దార శాలు 

కి. ద్యార్మపాసాదముః 4 ద్యారహర్శ్యముః 5. మహాగోప్పురము 
శిల్పా చారుడు ఆలోచనతో రచించవ ను, దాగరశోభ మొక్క 

విస్తారము శి-ర-7-9..11 హస్తములు ఇట్లు 5 విధములు. ద్యారశౌల 

యొక%*ం విసారము త.7._9.11_18 హస్తములు ఇట్లు 5 విధములు, 

డ్యారపాసాదముయొక్క- విస్తారము 7-9-11-18...!5 హా_న్తములు, 
ఇట్లు 5 విధములు. ద్వారహర్శ్మ్యమురమొక్క- విస్తారము 9.11.18. 

15.17 వా స్తములు. బట్టు 5 విధములు. మహాగోప్రురము యొక 
విస్తారము 11-18.15-17-19 హస్తములు. ఇట్లు 5 విధములు, ఈ 

విస్తారములనుబట్టి దీర్ణము ౩ భాగము అధికము, శ్రే భాగము అధి 

కము, 3 భాగము అధికము, వి నారమునకు శెట్లింపు, ఇట్లు 4 విధ 

ములుగా చేయుదురు. లేక వెడల్పు బహ _స్సములును పొడవ 

కి హ స్పములును ఇట్లు ద్యారళోభకు 2.2 హస్తములు పెంచును, 

40 హూ స్తములవరకును వలి హస్తములు సెంచుచు 60 వా స్తముళ 

వరకును చేయవచ్చును. 

అ చేవిధముగా దార శౌలకు 50 హ_స్తముల విసాఠరమునరక్షను 

75 హస్తముల నరకు పొడవును చేయవచ్చును. దా ర| పాసాదము 

వకు 60 హ_స్తములవజకు విస్తారమును, 90 వా స్తముల వణకు ఆయ 

మును చేయవచ్చును, డ్యారహర్శ్యమునకు 70 హ _స్తములవటక్ 

సారమును 105 హస్తముల నణకు నిడివియును చేయవచ్చును, 

నుహాగోపురమునకు 80 వా స్తములవణకు విసారమును 120 హస్త 

ముల పొడవును వేయవచ్చును. లేక హస్తముల కొలతతో విసా 
రమునకు కెటింపు వజుకు ఒకొక 6 భాామును పెంచుచు gy 

మొదలు గోపురమువ టకు విసారమున భాగ ముల | పకారము చెప్త 

చున్నాడు. ౨9.456 భాగములు శోళభయొక్కా విసాఠము ర్ంగ. 

8_9 భాగములు ద్యార శాల యొక - విసారము 7-8.9_10_11 భౌ 
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ములు దాగరపాసాడముయొకే..  విస్తాళము 9.9_10_11_128 భాగ 

ములు ద్వారహర్శ్యము యొక ్ క- విసారము 9-10_11.18.14 భాగ 

ములు మహాగోపురముయొక్క= విస్తారము, ఇట్లు భాగములను 

కఠ్సించన లెను, 

నో తద్విస్తా రార్థము ౪ క్పధం (తిపాదం తత్సమంతువా | 93 

వవంతు ద్యారపొదోచ్చం జన్మవాదా? గ నీవుుకమ్ . 

తదర్థం జ్యారవిసారం తద్వి శౌలం తధోదయమ్ ॥ °4 

నపాదసార్థపాదోన ది(గుణానాంతు మానుషే. | 

నశ్వేషాం ద్యారతుంగేచ విస్తాశేచ విశేషతః | లిక 

విసారా త్పాదాధికేన విస్తారా స్థావసానకమ్ 1 

పంచవట్ న_వ్తభాగేతు ఓ ద్వి. ణంసాం, మ్స యుగ్న్భకమ్ 1 26 

ద్వ్యాం శాధ్యర్థం గుణాంశం నా దారం స సరోగయం భవేత్! 

త _ర్రద్భ్యాగ విశాలంస్యా _త్త త్ర త్రత్తుంగ వ శేనహి ur 2, 

తదుక్సే ధార వినారం ద్యారగోపురం విన్యసె 

అధవాచోప పఠంస్యా న్యానంక్యక్వ్యాతశ చ యక్ 1 28 

పంచథా శాంతి కాద్యుచ్చ మః నునానక్ష్యతే [కమాత్ | 

గోపురన్య విశాలార్థం తత చా స దాధికోదయమ్ ॥ 99 

తదర్భాధిక ముకేధం త త్తి ) పాడాధికోన్నతమ్ | 

తత్సమంచాథికోత్తుంగం ః స్యనుణాశ్చాశాధికో న్నతమ్ 1 80 

చవంతు పంచధాదా(ర ముంగం న శేషు గోప్పుశే (ము | 

అథవాహ స్త సమానేన దా్యారమానం (వవత్ష్యతే || 81 

_ చకహ సం సమారభ్వ్య నట్ వడంగుల వర్థనాత్ | 

 వ్విహస్తాంతం దాగరవిస్తారం ద్యారకొభ ంతు వంచభా ॥ వల్లె 

. ద్విహాసాది (తిహస్తాంత౦ పంచధాడా్యార విస్త తమ్ | 

చవంతు. దార శా చేతు హా _న్మతయ(0) నమరఖత్ | లికి 

1 

| 
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వట్ పడంగుల వృద్ధ్యాచ చతుర సావసానకమ్ | 

పంచథాదా(ర విసారం ద్యార(_పాసాదమధ్యమే || 

చతు ర్ర_స్తం నమారభ్య పంచహసావసానకమ్ | 

ద్యారహశ్శ్యే పదేశేతు ద్యార తారంతు పంచా |! 

పంచహ_స్తం సమారభ్య పహా_స్త్రపషట్కా-వ సానకమ్ |! 

నోప్పురే ద్యారవిస్తారం పంచధా పరికీ ర్రితమ్ ॥ 

అథవాద్యారశో భాది గోపురాంతం యథా కమమ్ | 

వకడి(| తిచతుప్పంచ హసాదాహస్త వర్థనాత్. | 

పంచషట్ సవాహ స్తంచ చాప్లహ స్తం నవాంతకమ్ | 

ఏతేషాం ద్యారన శ్వేషాం విస్తార దిగగుణోన్నతమ్ | 

చేవానాం ద్వార మేపో కృ కం మానుపోాణాం విజేవతః | 

ద్యిగుణాష్టాంశ్ పంనంవా సపాంశం చె కపీానకమ్ ॥ 

పడంశాంశైక హీనంచా పంచాంశం చె కహీనకమ్ | 

చతుర్భాగై క హీనంవా దాగరతుంగం పకల్పయెత్ il 

a త్తరాధః ప బెశాంతం జన్ఫోర్గ ౪౦ దావ్టరనారలేత్ | 

దార ' త్పేధమిదం కుర్యా _త్త్స్యాం త ద్రా్యరపటి 

84 

లిక 

86 

ల? 

88 

వ్ర 

40 

4&1 

"శేషం యుక్వ్యా (పయుంజీత దా్యారమేవంతు a 1 412 

తా॥ నోప్పురముయొక్కం విసారములో సగముగానిిముప్పాతిక 

తుగాని లేక సమానముగాని ఇట్లు కి విధములుగా ద్యారళాఖ 

ఎత్తు చేయవచ్చును ఇట్లు జన్మమునుండి (పె పెవరకు యెతు చేయ 

వలెను. ద్యారముమొక_ విసారము యొత్తులో సగము చేయ 

న లెను. ఆవిస్తారమునుబట్టి 14 - 15 - 1 భాగములయొత్తు మనువ్యు 

సంబంధమైన గోపురములకున్క విసారమునుండి శ లేక శే భాగములు 

సెంపుగాన్కి విసారమను 4ఉ భాగములుచేనిన 5.678.910 భా 
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ములును ఒకొ-క,పుడు 18 భాగములును ఇన్ని విధములుగా 

నోపుర ద్యారముయొ క్క- మెత్తును చేయుచుందురు. ఆయావిశాలము 

లనుబట్టి గాని, ఆ మాయెత్తులను బట్టి గాని, ప్రై జెప్పినభాగములు కల్పించ 

నలని యుండును. సామాన్యముగా ద్యారగోపురము యతులో 

సగము విసారము కలిగియుండును. ఉపవీఠముయొక్క కొలతను 

తోని వేని అక్కడినుండి స్తూవీవరకును యొత్తును నిర్ణయించుకొన 

వచ్చును. శాంతికము మొదలై న ర్ విధముల యొత్తులను చెప్పు 

చున్నాడు, 

గోపురముయొక్క- విసారములో సనగముచేని అక్కడనుండి 

! వంతుగాని, శే భాగములు అధికముగాని, ₹ వంతు అధికముగాని, 

లేక విస్తారముతో నమానముగాని, లేక దానిపైన శే వంతు 

మెక్క- వగాసి, ఇట్లు 5 విధములుగా దాగరముయొక ,- యెత్తును 

వేయుదురు. కేక హస్తముల కొలతతో దాగరముయొక్క- విస్తార 

మును యొత్తును చేయుపద్ధతి యెట్లనిన 1. హస్తము మొదలు 6.6 

అంతులములు సంచుచు ఇట్లు 2 హ స్తములవజకు 5 విధములుగా 

దార రకోభయొక రా ద్వార విసారమును కా విధములుగా చేయవచ్చును. 

9 వా నములు మొదలు లి హ _స్త్రములవ ణకు ెవిధముగానే దాగర 

శాలముయుక దాగరవిస్తారమును 5 విధములుగా చేయవచ్చును, 

5 హా _స్తములు మొదలు 6 అంగులములు పంచుచు 4&4 హస్తముల 

వణుకు దాగర| పాసాదముయొక క డాగరవిస్తారమును 5 విధములుగా 

జేయవచ్చును. ఉ హస్తములు మొదలు 6 అం'సలములు సెంచుచు 

నమా _స్తములనరకు ద్యారహ ర్భ్యముయొక ,- దాగరవిస్తారము 5 విణ 

ములుగా చేయవచ్చును. రహ _స్తములు మొదలు 6 అంగులములు 

ఉపంచుచు 6 హా స్త్రములవరకు నుహాగోపురముయొక్క- దార విసార 

మును రీ విధములుగా చేయవచ్చును. ఇంకొక పద్దతి 19.845 

హా స్తములు మొదలుకొని 1 హా _స్తమా వొప్పున ోంచుచు రర. 
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ర_9 వా న్రములవణకు సమ స్తమెన గోపురములయొక్క- ' ఉఊ్యూరమ 

లకు విస్తారములను చేయుచుంచురు. పె జెప్పిన అన్నివిధముళై; 
కొలతలుగల దాగ్థరములకు విస్తారమునకు రెట్టింపుగా యత్తు? 
చేయవలెను. ఇవి దేవతలకు సంబంధించిన దాగరములని "ణైలియ 

వ ఇను, మనుమ్య నంబంధ మొన దాగరములకు భాగము కౌట్లనిక 

వనారమునకు రెట్టింపుచే చని అందులో రివ వంతు తగ్రించిగాని, లే 

దానిని 7 భాగములు చేసి అందు 1 భాగము తగ్గించి గాని, 6 భాగ 
ములుచేసీ 1 భాగము తగ్గించిగాని, శ్ భాగములు చేని  అంఘ। 
భాగము త్యంచిగాని, శీ భాగములు చేని అందు 1 భాగము తెగ్గించి 
గాని ఇట్లు 5 విధములుగా ద్యాగముయొక'-- యెత్తును. చేయ 
ను, ఇట్టుచేని ఆ వైన ద్వార పట్టుక నుంచవ ఆను. మిగిలిన సను 

లన్ని యును ఆలోచనతో చేయవ లెను. బ్ర్తది ద్యరముల మొక్క 
*రాాణవధానము, 

క్ర మూలవార్శ్యన శాదొవ శ్రే గోపురాణాంచ మానకమ్ i ఖీ 
వనాల పాసాద వినాగ సమంసాపాద మధికొం [1 
ఆధ వాధ్యర్థం విస్తారం పొదోన ది్భగుణంతు వా || . 49 
దిిగుణంవా (పక్ _ర్హవ్యం దాగరశో భాడి మి _న్తరమ్. | 
(వత్యేకం పంచధామాన మాయామం పూర్వవద్భ వేత్॥ 44 
మూలాధిష్టాన పాదన్య సమాధిపైన వాదకమ్ | 
అథ వాధిఫాన పాదోచ 0 చేదభూత వడంశోకమ్ .॥ 4 
స_్తకౌష్థాంశక్రం గృ ్త్యా త్ర కడేశె కొహీనకమ్ | 
శేషం ౨ తేర్జ్వారకోభాది పాదాధిష్టాన తుంగకకొ |. |. 
క్ పవకం వనాకుర్యాత్ డార్థరతుంగ మితిస ఖతం " 
ల భశేవై క్ర ఘామిఃస్యాద్ ద్వితీయే ద్వితలంభ వేత్ 1 |. 
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దా్యర్మవానాద "జనతు (తితలంచె వ కారయుత్ | 

హరళ్శ్య చతు _స్త్వలంకు ర్యా దోోపురంతల పంచకమ్ ॥ 

అ న్యేషపాయ హాతి బే శే పోడ శాంతం తలాన్వితమ్ | 

వకతిపంచ భామాడా ద్విద్విభూమి వినర్ధనాత్. ||" 

తివిధంచైక భూనాచ తేగకార్క్య-తలనీమకమ్ | 

ద్వితి నేదతలాడాచ చతుర్షశ తలాంతకమ్ ॥ 

దంత లేచ | తివిధం |,పో కం దింది(భూమి వివర 0 (తీపధం [వోక్తం దిగది(భూ ర్ధనాత్. 

(తితలాత్సంచ తయాంశం (తితలం( తివిధం భవేత్ ॥ 

చతుఃవడస్టభామాడా. పోడ శాంతం తలనీవుకం | 

క న్వసం | తివిధం (వోక్తం కుఠ్యాచేనం చతు స్తే | 

పంచన _ప్తతలనంద తలాజాద్విద్వి వర్గనాత్ 

న_కప్తదశతలాంతంస్యా _త్రిఫవిధం పంచభూామిశే ॥ 

"దెవానాం మూలహార్మ్యస్య హీనాధిక్యం సమోన్న తమ్ | 

శో భాదినోపు' స్యేవ ముక్తం సమ్యక్ పురాతనై | 

నరాణాం మూలహర్శన్య నమంహీనోన్న తంతువా | 

మూల స్యాధిక భూమించే | చాజరాష్ట్ర 90 వినశ్యతి ॥ 

వవంతు ద్యారతో భేచ చో కన త్కారయేత్సుధీః | 

అన్యధాద్యార దే శతు యథా-చోక్తవదాచశేత్ ॥ 

ద్యారపాదోదయ వేద భాగంకుర్యాద్వి వక్షణః | 

ఏ కాంశంచో పవీకోచ్చం తత్పమంచమ సూరకమ్ | 

ద్వి భాగం పాదతుంగంస్యా 'త్క్యారయేల్ల క్షణాని(తమ్ | 

దార పాదోదరే:థాతు పం క్రి భాగం విభాజిలే | 

_ ఉపవీఠంశ రాంశంచ వేదభఖాగం మసూరకమ్ | 

అధిష్టాన ద్విసణార్యఘి తుంగమేవం | పకల్పయేత్ | 

63 

శర 

4&9 
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దాగరపాదో దయేనంద భోగంకు ర్యాత్ (తి భాగికమ్ 

ఉపరీరోదయంచాశ్లి భోగ మేవం మసూరకమ్ ॥ 

తద్ద (యం పాదతుంగేచ కుర్యా దేకోన వింశతిం | 

భాగం తద్దాగరపాదోచ్చే స్వప్తభాగోప వళకమ్ | 

చేదభాగమధిప్తూన మష్ట భా గాం ఫీ తుంగకమ్ | 

చ్యారపాద్ దయ వై నం మడ్యాగం (పవిభాజిలే | 

పకీరోదయం ౦ శ్నీపం భా భాగమంశంమ సూరకమ్ | 

సవన తుంగం-చ దిగగుణం చె వకారయేత్ |] 

ద్యారపాదోదయే వై క వింశ ద్భాగం విభాజితే | 

ఉపవీకోద నుంచె వ నవభాగం (పకల్పయేత్. | 

అధిష్టానం వేదభాగంతు వసుభాగమంఘి తుంగం | 

ఏకాదశ విభాగేతు ద్యారపొదోదయం భవేత్ ॥ 

పంచాంశంచోపవీకోచ్చ మధిష్టానం ద్విభాగికమ్ | 

పాదతుంగం చతుర్భాగ మథ వాద్యాఠపాదశ | 

తుంేచ (త యోవింశడ్భాగ మేవం విభాజితు | 

ఏకాదశం చో పవిఠంచతు ర్భాగం మసూ రకమ్ ॥ 

అస్టాంశమం।| ఘీ తుంగంస్యాత్ పుడ్యాగం? శు విభాజితే | 

(తిభాగంచోప వీఠంతు వీవ భాగం మసూరకమ్ ॥ 

ద్యిభాగం పొాదతుంగం స్యాత్తదూ న్య (వస్తరాదికష్ | 

 భీఖాంతం చోర గమానేతు తలానాముధునో చ్యశే | 

గ్ర 

66 
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తా! పధానాలయమునుండి గోపుర పనూణమును చెప్పు 
యున్నాడు. రము ముకి ర విసారముతో సమానముగాని, 

శెట్టింపుగాని ఇట్లు ర విధములుగా ద్వారకోభాది గోపురములకు 
విసారము చెప్పబడినది, లేక విడివిడిగా విసారము ఆయామము 
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నుపటివలెను చేయవచ్చును. మొదటి ఆలయముమొక్క- అధి 
పానము దిగువ ఉపరీశముతో నమానముగా గోపురము నందలి 

అధస్థానమున ఉపవీఠమును కల్పించవలెను. లేక అధిషానమున 

ఉపానముయెతు 4_5._6.7-ర భాగములుచేసి అందులో 1 భాగమును 

తెగ్గించి నోపురముయొకగా అధిస్టానమునకు దిగువ ఉపవిఠము యెత్తు 

వేయవ "లను, ఉపవీఠము వతేకుండకూడ దాగరముయెత్తు చెప్పబడి 

యున్నది. శోభ 1 అంతస్తుగను, శౌలము 2 అంతస్తులుగను, | పాసా 

దము తి అంత స్తులుగను, హర్శ్యము క అంతస్తులుగను, గోపురవ 

గ్ర అంతస్తులుగను _ప్రారంభించవ లెను. ఇందు శోధము 1-8-5 అం 

సులు అధమము. 5_.7_9 అంతస్తులు మధ్యమము. 9_11_18 అ 

స్తులు శేషము. ఇట్లు క విధములుకలవు. సౌలము 2-4-6 అం, 

సులు అధమము. 6-8-10 అంతస్తులు మధ్యమము. 10-1214 అంత 

సులు ఉత్తమము ఇట్లు త విధములు కలవు. (పాసాదము కీం్-7 

అంతస్తులు అధమము. 7-9-11 అంతస్తులు వుధ్యవుము. 1113] 

అంతస్తులు ఉ _త్రమము. కట్లు కి విధములు కలను, హర్మ్యము వ... 

అంతస్తులు అధమము. రి... 10. 12 అంతస్తులు మధ్యమము, కల్ప 14 

అంతస్తులు ఉత్తమము. ఇట్లు కి వధములుకలవు. మహాగోపు6 

5.7.9 అంతస్తులు అధమము. 9-11-18 అంతస్తులు మధ్య మః 

18-15-17 అంతస్తులు (సేషఘ్టము. ఇట్లు 8 విధములుక లను. దేవత 

అ (పథాన దః వాలయమునక ౦కు తక్కు_వయును అధికమును సనమ 

మును ఇట్లు శీ విధములుగా గోపు రముల యెత్తు చేయనచ్చు 

మనుహ్యసంబంధ మైన గ సోపురములకు పథాన గృహములో నవ 

నముగాని తక్కువగాని యెత్తు ంండ వ లెను మనుష్య సంబంధ మై? 

గోపురములు గృహముక ౦ కె యత్తుండె జ నేని యజమానుని నమస్త 

సంపదలు నశించును. ఇది మొదటి [ప్రాకారము నందలి గోపుర 

9] 



మునుగూర్చి చెప్పబడినది. _ కేమించిన (పాకారముల యంవలి 
గోపురములు శాస్త్రమున చెప్పబడినట్లు రచించవ లెను. 

ద్యార శాఖ వొడవును 4 భాగములుచేని అందు 1 భాగము 
ఉపవీఠము, 1 భాగము అధిస్టానము, 2 భాగములు ద్యార శాఖ 
యెత్తు చేయవలెను. మజీయు దాారశాఖ పొడవు 17 భాగములు 

చేసి అందు ఉపవీఠము శ్ భాగములు, అధిఫానము 4 భాగములు, 

ద్వార శాఖ రి భాగములు చేయవలెను, మజీమయొక పద్ధతి దార 

శాఖ పొడన్ర 9 భాగములుచేసి అందు ఉపవీళఠము కి భాగములు, 

అధిష్థానము, 2 భాగములు, చార శాఖ 4 భాగములు చేయవ అను, 
ఇంకొక పద్ధతి చార్థర శాఖ యెత్తు 10 భాగములు చేసి అందు ఉప 
పఠము 7 భాగములు, అధిస్థానము శ4 భాగములు, దార శాఖ 
8 భాగములు చేయన అను. దా్యరశాఖ పొడవును 6 భాగములు 

చేసి అంచు ఉపవీఠము 1 భాగము, అధిప్లానము 1 భాగము ద్యార 

శాఖ 4 భాగములు చేయన లెను. వెజొకపద్ధతి, 

దార శాఖ పొడవును 21 భాగములు వేని అందు ఉపవీళము 
9 భాగములు, అధిషానము 4 భాగములు, దా(రశాఖ 8 భాగములు 

చేయవలను, మణి మొక పద్ధతి దాగరశాఖపాడవు 11 భాగములు 
చేసి ఆందు ఉపవీఠము గ భాగములు, అధిస్థానము 2 భాగములు, 
ద్యారశాఖ 4 భాగములు చేయవలను, లేక్ష దాగరశాఖ పొడవు, 
28 భాగములుచేని అందు ఉపవీఠము 11 ఫాగములు, అధిస్థానము 
శే భాగములు, దాగరశాఖ ర భాగములు చేయవలెను. ఇంకను 
దార శాఖ పొడన్ర 6 భాగములుచేసి అందు ఉపవీఠము లి భాగ 

ములు, అధిపానము 1 భాగము, వార శాఖయెత్తు 2 భాగములు 
చేనీ ఆసెన (క_స్తరమును రచించవ లను, ఊర్ల కమానము 
శిఖాంతమువణకు చెప్పబోవుచున్నా డు. 
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శ్లో! అధిపాననమం మంచం తగత్సమంగల తుంగకం | 

గలోచ్చ ద్వగుణం ల కం శఖిరస్యోదయం న్యవేత్ | 

శిఖ రార్గం నిఖోత్తుంగం స్తూష్మితయ సమన్వితం | 

ఏనమేక తలం[పో క్షం దిగతలాదిక మేవచ ॥ 

ముదం మధ్యంచ ముఖ్యానాం గోపురీతు విజేవత, | 

(పస్తరాది శిఖాంతం స్వాత్ గణ్యమానం నవవ i 

యస్యాధిష్టాన మానంచ తన్య మాననశాదుచ్య'తే లై 

మసూరోచ్చ నవుంవావి తదషస్లాంకనేన మేవవా | 

పంచవట్ న ప్రహినంవా (ప స్తవోదయ మేనచ | 

ఊర్ధ్వ్యభూమాం(ఘి కోత్తుంగమధః పాదవశాదుచ్యతే ॥ 

అష్ట న_ప్పక వట్సంచ భాగ మేకోనమేవచా | 

త_్తద్భాగోనమానంతు వోర్లో ర్ రప చరణోదయమ్ | 

త లేతలే (ప్సస్తరాణాంతు శర యే చేవనూనతః | 

శు దగోపుర మేవంతు కారయెద్దణ్య మానకమ్ ॥ 

నవమేకాదశే కార్క;మధిస్థానో దయం భవేత్ | 

త _త్తద్భాగార్గభాోన శేవం త్యత్స_స్తరోదయమ్ ॥ 
అధః పాదోదయం తత్తద్ భాగోనం చోర్గ్య పాదకం | 

(పరమై ర రమానంతు కారయమ్త తలేతి తే ॥ 

 యన్యమానావసానాంతం చోతురాంతం విధీయ బే | 

తదూ నై (కన్తరం యుక్తం తస్యాన్థా చోర ర్గ వేదికా | 

తడ్డ యం గలతుంగంస్యా త్ప_న్తరోచ్చదయంశిరః | 

శిఖరార్థం నిఖోత్తుంగం చేషాంనోసురమేనచ | 

చవంతు నుధ్యమానంతు గోపురానాంతు గణ్యకం | 

ముఖ్యగి గోపుర గణ్యంతే వత్ష్య విఫవోన్గునా ॥ 
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పూర్వన చ్చైక భూమముక్తం ద్వితలాది విశేషతః | 
డాగర పాదోదయం చై న డ్యారవిసార మానకం ॥ వ 

ఉపపీఠ్ దయమానం మసూరకాం ఘీ తుంగకం | 

శేషం (పాగుక్ర్త నత్కు- ర్యామార్ష్యమానం (పనక్ష్యతే ॥ 8 

అధిపాన తీపాదంచ జోర్ల (పాదన్య తుంగకం | 

అథఃపాద |కీపానంచ ఊర్ల ( పాదోదయం భవేత్ | 84 

అఫోమంచ (తిపాదంచ చోప పరి పస్తరం భవేత్ | 

అధవా భూతవట్ న నప్త కాష్టనంద దశాంశకం 1. రీ 

తత్త దేకెక హీనంవా చోర్యపాదాది కోదయం ! = 
తదర్థం వేడకోత్తుంగం త్త ద్ష (యం గీవతుంగకమ్ | . 86 

గవతుంగద్యయం వై "చె వ శిఖరస్యోదయం భవేత్ | 
తదర్థం తచ్చి. ఖో తర్థింగం డింత వ పంచకం శిఖమ్ | ర్? 

(వస్త సరం పూర్వవన్నాన మాడిపాడాది పూర్వవత్ 1 

EX స రోదయమానం య _త్తోదర్థం వేదకోదయమ్ ॥. 88 

వేదికాచోర్య (కాం తాసా "ట్ట క్పూర్యనత్సరి కల్పయేెత్ | 

ద్యితుం” (తిది నె తంవా స_ప్పనేతం సమన్వితమ్ 1. 89 

సవం తైకతి మాఖ్య్యాతం | చతుక్యూమ మిహోచ్యతే | 89% 

తా! అధిహూనముతో సమానము (ప స్పరము _ దానితో 
సమానము గలముయెత్తు గలముయెత్తునకు రెట్టంపుగా. శిఖరము 

యెత్తు, నిఖరము యెతులో నగము యెత్తున తి కలశములను ఉండు 
నట్టు ఒక కా అంతస్తు గోపురమును. రచించనలయును, ఇందు. 
మృదము, మధ్యము. ేస్టము, అను మూడువిధములుగలవు. నాని 
లక్షణములను చెప్పుచున్నాడు. |ప_స్తరము మొదలుకొని కలశము 
వణకు కొలతలను తెలిసికొనవలెను, అధిషస్టానమును, అధిఘ్రైానముతో 
కమానముగాన్ని. తేక అంచులో ఏవ వంతు త గ్దించిగాని, రగ 



రెవ భాగము 69 

వంతులు త గ్గించిగాని ER స్తరమును చేయవచ్చును. (కిండి స్తంభము 

యెత్తులో 9.7.65 భాగములను తగించి పై _సృంభమును రచించ 

వలయును, ఇదే పకారము “పె పె అంతస్తు లన్ని టికిని తగ్రించుచుండ 

వలెను. [ప స్తరములనుగూడ ఇచే విధముగా (పతి అంతస్తుకు 

తేగ్షించుచుండన లెను. ఇది క్షం దగోపురముల కొలత అధిష్టానము 

యెత్తు ౪1118 భాగములు చేసి ఆయా భాగములలో సగమువంతు 

తగ్లించి |ప_స్తరమును చేయనలయును. దిగువ స్తంభము అటులనే 

భాగములను 9-11-18 చేసి అందు 1 భాగమును తగ్గించి పైన 

స్తంభమును చేయన లెను. ప్స్తరమ్ముపెన చెప్పినట్లు శతి అంక 

స్తునను త గించుచుండ డన అను. ఒకొక కా అంతస్తుకొలత వాజనము 

"ఫై మట్టమువ అకు అని తెలియన లను. ఆపైన (ప_స్తరమునుఅందులో 

నగమూా వేదికయును వేదికకు రెట్టింపుగా గలమును, |ప_స్తరము 

యెత్తునకు రెట్టింపుగా నిఖ్టరమును, శిఖరము యెత్తులో సగము 

పెకలశమును, ఇది మధ్యను నోపురముకొలత. 

ఒక్క- అంతస్తుగల డాసిసి మునుపటిన నే చేయవలయును. 

శెండతేస్తులు మొదలగు వాసి కొలతలను చెప్పుచున్నాడు. ద్వార 

శాఖ మొక్క పొడవును, ద్వారము మొక్క విస్తారమును, ఉపవీఠ ము 

మమొక్ ౮ ఫొాడవునుం (వస్త సరమును, స్తంభ మును, మిగిలననన్ని యును 

మునుపటిన లనే రచించన అను. ఎత్తును ౫ చెప్పుచున్నాడు. అధిహ్హై 

నము ఎత్తులో ముప్పాతిక వంతు పె స్తంభ ముయొత్తు , మొదటి 

_స్తంభములో మప్పాతికవందు సె ప అంతస్తు _స్తంభముయెత్తు "మొదటి 

(స్త సరము యెత్తులో ముప్పాతిక వంతు సె ప అంతస్తు (పుస్త నరము లేక 

5._.6_7-8_9_10 'భాగములువేసి ఆ యా భాగములలో ఒకోక 

భాగము తగ్గించి గానె, పెఅంతస్తు సున స్తంభముయెతు చేయనచ్చును, 

-వేదికయెక్తు _స్తంభములో సగము చేయవలయును. "వేదిక యెత్తు నకు 



70 భారతీయ మహీల్పమ 

"రెట్టింపుగా గలము యెత్తును, (గీవము యెత్తునకు శెట్తింపుగా శీ; 

రము యెతును, శిఖరముయొత్తులో సగము, -పెకలశముల యెత్తున 

శెండంతస్తుల గోపురమునకు ర్ కలశము లుండవ లెను, ము-డః 

అంతస్తున మొదటి యంతస్తున చేనినశ్షే అన్ని అంతస్తుల యందును 

చేయుచు, (ప_న్హరములో నగముయుత్తు వేదిక వేదికయొక్కొ- సై 

భాగము వణుకు కెలతయ/సను. మూడంతస్తుల నోపురమునకు 

ర్ గాని లేక ౯ గాని కలశముల నుంచవచ్చును. ఇక్ష నాలుగంతస్తుల 

గోపురమునకు కొలతలను జెప వాచున్నాడు. 

10.గోపు రములకు కొలతలు 

ల్లో అన్గా ధిస్థోన మానంయజ్ వడ్భాగంచ వి భాజితే | 90 
సమంవా పోదళరాంశంవా |ప_స్తకోదయ మీోరితం | 

భాతహపోంశకం వావి వోర్గ పాదోదయం తథా | 91 

ఆది |ప_స్తరమానంతు | తీపాదం చోర్ధ రమంచకం 

వేదంసార్థంశ రాంశంతు చోర్ల ర్య (పాదోదయం భవేత్ | 92 

న తిపాగం ద్విభాగంస్యా చ చ్బోర్ధ్య పాదోర్థ్య మంచకం ! 

గణం సార్ధం చతుర్భాగ మూర్గ ( పాదమథానివా | 93 

సార్ధం వ్వ భాగం మంచంచ వేదికోచ్చ మర్గభాగికం | 
తద్దయంగల తుంగంస్యా చ్చిరోభాగం గలతథా | 94 

శీరసుం గార్థభాగంతు స్తూవీతురగం (పకల్ప యేత్ | 

నవసంఖ్యా శిఖా పోకా ది(తలంతుచ పూర్వవత్ | 9 

అధివాచతుర। శంచ సూవీమేకం చతుర్ముఖం | 

“వవంచతు _స్తలం |పో క్ర కం పంచభామంతు వక్ష్యుశే || 96 

పూర్యవద్యాగమా నేన (ప్త సరం పూశత్వ్యవద్భ వెత్. [ 

సార్ధభూ కాంశేకం చె వ ముపరిణాం| ఘీ తుంగకమ్. |. ఫై? 
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దిర్ధతీయం (చున్న సరోత్తుంగం స్మ కిపాదం ద్వి ఫాగికం ] 

ఊర్ల ( పాదం క రాంకంతు తృతీయం (కస్త సరోదయమ్ | 98 

సార్గద్యి భాగమా నేన -వోర్ట (పాదం యుగాంశకం | 

చ్ సర్గం (ప్త సనం గో త్సేధం స పాదద్యంకకం భవేత్ |. 99 

తమాచ్యం ఫి యుగాంశంతు |ప_స్తరం చద్విభాగికం | 

వేదికోచ్చం నివాంశంస్యాద్ | గీవోచ్చంతు ద్వి భాగికమ్ 1 100 

ద్ర భాం శిఖరతుంగంస్యాత్. శిఖ రార్థం తచ్చిఖోదయమ్!. 

ద్యిలలా కు ముహానానీ. చై కాదన ఇిఖాన్వితమ్ mr 101 

అ న్వేపాంచ తలానాంచం |ప_స్తరాదిచ పూర్వవళ్. 1. 

పాదానావవి స శేరేషాం కస్త నరాణాంవేతశే | 1౧ 

వవంమానం (పకురీగత -వీదికాదిగ లాన్వితం 

నిఖరాది శిఖామానం పూర్వదద్యు కృింతోన్యనేత్ 1 

అధివాదా(ర నోభాది నోపురాణాం విశేషతః క్ | 

విస్తారాద్ది( గుణో ల్పేధం జన్నాది స్తూ సూవీకాంతకమ్ | 

ద్వొగుణార్థంచ కా నంవా చాధెక్యంచ || | తిఫో న్నతం | 

సార్గంతు “దరగుణో క్పేధం పాదోనం ద్యిగుణాన్నతమ్ | | 

ము|దగోపుర మేవంతు మధ్యమం త్మత్పవక్ష్య లే 

క్యు దాత్తుపాద పీంనంవా చార్గహీనోదయంత వా |. 

ఏ వంతు మధ్యమం పో కృం మధ్యమా త్పా దహీనకం 

విసారాదద్వి గుణో లేధం ముఖ్యగోపుర మేవచ | 107 

పూర్వవత్. చుస స రాద్యంతేం చోస్ట్వ్వస్తూవి కాంతకం | 

గణ్యమానంచ స గ్వేషాం భాగమానవ కొత్ క్రమాత్ 1 108 

తచ తు ర్భాగీకం కృత్యా చైకభాగ౧ గలోదయం | 

విఖరోచ్చం' ది(భాగంతు వై కాంశం తచి ఖో దయమ్ 1 109 

ఏన మేకతలం పో కం ద్యిత లే భాగముచ్య తే I 1091 



గెల్లి భారతీయ మహాశీల్చమ. 

తా॥ అన్ధాధిస్టాన మానమును 6 భాగములు వేసీ ఉానితో 
నమానముగాస్కా పాతికవంతు శకలివిగాని తేక 5 భాగనులుగాని 

[(పస్తరము యొత్తు చేయవలయును, 5 లేక 6 భాగములు అధః 

పాదముమొక్చ్క- యొత్తును శోయవతెను. మొదటి (ప్రన్నరము 

యెత్తుతో ముప్పాతికవంతు పప స్వరమును చేయవలయును 
రెండవ అంతస్తున న్తంభము. కు భాగములు లేక్ 5 భాగములు 

చేయవలెను. 92 భాగములు సె మై (పస్కరము, లపై భాగములు బేశ 

4 భాగములు: ఆపైన సృంభములు, |పన్శరము 2కే భాగములు, 

వేదిక పసృరములో సగము, గలము వేదికను "రెట్టింపు గలమునకు 

రెట్టింపు శిఖరము. శీఖరములో సగముయొత్తు పె కలశములు, 

అవి 9 ఉండవలెను. "రెండవ అంతస్తును మునుపటివలెనే చేయ 

వచ్చును. "లెక నలుచదరమును నాలుగు ముఖములుగల కలశమును 

ఒక్క- దానినే యుంచవచ్చును. ఇది నాలుగంతస్తుల గోపురము. 

అయిదంతస్తుల గోస్తురమునుగూడ మొదటి అంతస్తు మును 

పటివలెనే భాగ ముల ప్రకారము రెచించవలెను. శ్శై భాగములు, 

పై సృంభోము రెండవ రు స్తరముయెత్తు 22 భాగములు. పైన 

సృంభము 5 భోగములు, మూడవ (పస్తరము. క్త భోగములు, 
ఆపైన సృంభము 4 భాగములు, నాల్గవ (పస్నరము 2జి భాగములు, 

ఆ పైన సృంభముయెత్తు 4, భాగములు, ఐదవ (పస్త సరము 2 భాగ 

ములు. వేదీక యెత్తు 1 భాగము, (గీవముయెత్తు 9 భాగములు, 
శీఖరముయొక్తు 2 భాగములు, శిఖిరములో నగముస్తూవి, రెండు 
లలాటములయంచు మహానానీయును, 11 కలశములును,. కలిగియుండ 
వలెను. ఇతర అంతస్తులును (ప సృరములును ఫూర్వమువ లెనే 
చించవ లను, స్తంభము: లన్నిటిక్ని (పతి అంతసున (పస్తరము 

కాదు. ఇను వేదికలుగలములోస్తూవీ నిరి గంచవ లెను, 'నుణీయు 
క్యారకోభ మొదలగు గోప్ప పురములకు విసారమునకు రెట్టింపుగా 



రివ భాగము 7g 

పొడవునుచేసి ఉపానము మొదలుకొని స్తూనికవజకు భాగములు 
నిర్ల యిం-చవ లెను రెట్టంపుగాని పాతికవంచు, అరవంతు తగ్గించి 

గాని గోపురములకు ఎత్తును చేయుదురు, ఈ చెప్పబడిన ముదగోపు 

రములకొలతకంశు పాతిక వంతుగాని, అరవంతు గాని ఎత్తును తగ్గించి 

మధ్యమ గోపురములకు ఎతును చేయుదురు, మధ్యమనగోపురము 

కం శు పాతికనంతు ఎత్తును తగ్టంచిగాని, "లేక విసారమునకు అరనంతు 

ఎకుూ-వ పొడవుచేసిగాని వము గోపురమును రచింతురు, 

మునుపటివ అచే (ప్త రాద్యంతమును, పెన స్తూవీకాంతమును, 

కొలతలుకలిగి యుండవలెను, దానిని 4 భాగములుచేసి 1 భాగము 

గలము పొడవును, శిఖరము ఎత్తు 2 భాగములును స్తూవిక ఎత్తు 
1 భాగమును శేయనలయును, ఇది ఒక్క అంతస్తుకల దాని పద్ధతి. 

శో క త్య్వాద్విరష్ట భాగం యద్" భూ ఇాంశేం చోర్డ ఫసాదకం 1 110 

ద్వి భాగం ప స్తతోత్తుంగ మేకాంశం వేదితుంగకం 1 

_ కోలకంగలతుంగంస్వా 'ద్యేడాంశం మస కోడయనమ్ | 111 

తదర్థం సూవి కోత్వేధం వమంతు పూర్వవద్భ వేల్ | 

తదూశ్లే ( పంచవింశాంకోం లర చ తితలం విదుః | 119 

ద్వితీయం (ఘ్యుచ్చం మహా గం. సార్గద్యయాంకకం (ఈతి | 

తదూ శే గ సార్గపంచాంకం పాచాయామం తృతీయకను ॥ 118 

_ అంతిమంచ ద్వి భాగంస్యాద్ వేదకోదయవమం ళం 

శశీవతుంగం కలాఫాగం శిఖరొచ్చం యు గాంశకమ్ | 114 

: స్తూవితుంగంద్భాయం |; పోకృం [పత్య్యూ స్థ్యాది శిఖాంతేకం | 

నచాధిక్యం దశాంశంత నభ జేతు వతు న్తలే | 11 

 తేదంేే సార్గవహ్న్యంశం పొదోచ్చంతద్' ది(తీయకమ్ 1. 

అన్ధాధికశి వాంశం తదూన్థ్వై (పస్సస్తరమానకం | 116 

10] 
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సార్గ్మ త్రిభాగం పాదోచ్చం సపాదాంశం కపోతకం | 

స్మతిపాదద్యయం చాంఘి ప్త రోచ్చం నివాంశకము ॥ 11? 

_ వేదికోచ్చం తదర్గంస్యాద్ గ్రీవోచ్చం సార్ల భాగికమ్ | 

తద్ద (యాశిఖరోత్తుంగం తదర్థం తచ్చిఖోదయమ్ 1. 118 

(ప_స్హరస్యో పరిస్టాత్తు స్తూవికాంతో దయం తథా | 

వట్సంచ భాగికంకృ తా భూ తాంశం పాదతుంగకమ్ు | 119 

న్మేతాంశం (వ_స్తరోత్తుంగం సార్థవేదాంశ మం|ఘీకమ్ | 

తిపాదోచేత మేకాంళం ప_స్తరోదయ మోారితం ॥ 120 

సపాదవేదమం |ఘ్యుచ్చం సాన్థాంశమూార్థ గ్గ మంచకమ్ | 

సార్థవవ్న్య శాం ఘితుంగం సేపాదాంశరితు (వస్త సరమ్ ॥ 121 

తదూ న్టే వేదితుంగార్థం కొంథరం సార్ధభాగికం 

తద్ద (యం శిఖరతుంగం స్వాత్ సపాదాంశం విభో దయ మ్! 120 

వవం పంచతలం పోక కం శేవ౦ (పాగు _కృవద్భ వేత్ ॥ | 

అథవా ద్యారళో భాది పాదుకాది శిఖాంతకం | 123 

భాగ మాన ళాద్దణ్యమానం య త్పోచ్యలే శె బుగ్రై $1 

పూర్వెస్తు తుంగమానంత ద్హశభాగాద్వి భాజితే ॥ 124 

తా! కెండంతస్సుల గోపురమునకు కొలతలనుచెప్పుచున్నా డు, 
ఎత్తును 16 భాగములుచేసి స్తంభము 5 భాగములు, (ప్స్తరము 

2 భాగములు, వేదిక 1 భాగము, గలము 2 భాగములు, వుస్తకము 

4 భాగములు, స్తూవీ 2 భాగములు మిగిలిన పన్ను లన్ని యును మును 

పటివలెనే చేయవలయును. మూడంతస్తులలో గోపురమునకు ఎత 

25 భాగములు చేయవలయును, స్తంభము ఎతు 6 భాగములు, 
(కస్త సరము 9: భాగములు, ఆ మెన నృంభము రై. భాగములు. బై 

(పస్తరము 8 భాగములు, వేదిక 1 భాగము, (గీనము 2 భాగములు, 
థీఖరము క భాగములు, స్తూవి 2 భాగములు, ఇట్లు మూడంతిస్తు 
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లను రచించవలెను,. నాలుగంతస్తుల గోపురము ఎత్తును 19 భాగ 
'ములు చేని _స్గంభము కిక భాగములు, (చుస్తరము 13 భాగముల్యూ 

పై _స్పంభము శీక్తి భాగములు కపోతము 14 భాగము మరల 

స్తంభము 2కి భాగములు, (ప_న్హరము 1 భాగము వేదిక శ్రే భాగము 
[గీవము 1కే భాగము, శీఖరము కి భాగములు, స్తూకిక శక్తే భాగము 

ద్రిందు 20 భాగములకు కొలత చెప్పబడియున్నది, నాలుగంతస్తుల 

పద్దతి, 

(మ_న్నరము _పెనుండి యెత్తును 80 భాగము చేసి సంభము 
రీ భాగములు (వస్త రము 9 భాగములు, మరల స్రంభము శక్తే భాగ 

నులు, కస్త రము 1 భాగములు, మరల స్తంభము 4న భాగములు 

(పు_స్తరము 1కి భాగములు వేది శే భాగము గలము [శ ఫాగము, 

శిఖరము కి భాగములు స్తూవి 14 భాగము. ఇట్లు అయిదంతస్తుల 

గోపురమును రచించవ లెను. జ్యారళో ఖాది గోపురములకు పాదుక 

ముదలు స్తూవీకవజకు భఫాగములనుచేని రచించు పద్ధతి పవ 

చున్నాడు. ఎత్తును 10 భాగములు చేయవలయును, 

(అనుబంధము 7 ఈ 9 10 పటములు మాడుడు,) 

11. ఉ తసుగోపురముల కొలతలు 

న్డ్ ! ద్వొిభాం చోపవీలో చ్చరి తస్మా చేచాంకం కుట్టమం౦ | 

తద్ద (యం పాదతుంగంస్యా త్త త్రదర్గం EX: సరోదయమ్ | 125 

తత్పమంగీవ తుంగం స్యాతద్ద్యయం విఖవోదయం | 

తచ్చిఖోదయ మేకాంశం శే మానంతు ఫూరవత్ 1 16 

ఏవమేకతలం (వో కం దిగతలభా భా ముచ్యతే | 

అన్నాది స్తూవీ పర్యంతం నవపం_క్ష్యంశకం భవేత్ | 127 
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స్యా త్వ్యంశం చోపవీళలోచ్చం కుట్రిమంచ ద్వ్యిభాగికం | 

పాదబె డై ర్థ్యం యుగాంశేంస్యా క్ప| తీపాదాంశేం మంచక మ్! 198 

స్మ క్రి పాదద్యయాంకేంచ మూలపాదోదయం తథా శ 

కపోత (పతి రేకాంశం -వేదితుంగం తదర్థకమ Il HH 

[గీవోచ్చమేక భాగంస్యా చ్చిఖరోచ షం కలాంశకం | 
తదర్థం స్తూవికోత్తుంగం శవం (పాగుక్తవన్న యేత్ ॥ 180 

(తితలే పూర్వ వత్తుంగం [తిసపాంశం విభాజితే | 

ఉపకీళం చతు ర్భాగం సార్టాంశంతు మసూరకమ్ు ॥ 181 

గుణాంశేం పాదతుంగంస్యా త్క-పోతం సార్ధ భాగికం | 
సార్ధద్యయాంశం వపావో- చ్చం ప నరోచ్చర థివబాంశకమ్॥ 189 

సపాదద్వ్య్యంశే కా జంఫఘాూ మంచాయా మం తిపాదకం / 

తవమాచే న గ్ట=ర్థాంశం వేద్యుచ్చం. నో “న్రలీవం శవాంశకమ్॥ 1833 

(వద్యయనవమంమూర్థ్ని గీవతుల్యం నిఖో దయం | 

హం పూ ర(వ- మద్దిష్టం చతు _స్తల మిహోచ్య లే | 134 

జన్మాదిస్తూవి ప పగ్యంత ంతం కై అన్టక(తింశ దంశకం | 

పజ జ్య్భాగం చోపవీకోచ్చం దగ్యంశకం వీఠమానగమ్ గ 185 
ద్క్యయం పాదడైె ర్ల సంతు న తిపాదాంశం మంచకమ్ |. 
పాద్మత్యంశకం సా నం సార్థాంశం మంచతుంగకమ్ొ ॥ 186 
స 

వాదాఘామంగుణాంకం స్యాత్సపాదాంకం కపోతకం |! 
వాదా నృత్యంశకం చాన పాదాయామం (కల్ప యేత్ | 187 
పస్తరం _చైకథాగంస్యా త్త తదర్థం వేదికోదయం | 

తేద్ ద్యయం రకహొంగంస్యాట్ 'ర్రేవతుంగడ్యయం శిరః | 188 

Pn 

ఏకాంళం స స్తూ వీకొతంంగం శేషం పూర(నడాచ రేత్ | 
జన్మాదిస్తూపికాంతం చె కొనపంచాశ దంశకమ్ 1 189 
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త ద్ళాగోపానమష్టాంశం స పా డాష్రాంశకం తువా | 

ఉవవీఠమధిషస్టానం తుంగం నార్థద్యయాంశకమ్ ॥ 140 
తేద్ ద్వయం పావతుంగ౦స్యా _త్తీవర్ధం చు నరోదయం | 

ం, నా వ. = 5 9 నా ర్ల_ుత్యం ఘు ON ౦న్యా త్స పాదద్య్యం నమంచకమ్ ॥ 141 

పా డాభిక్యంచ చతు రాగం పాదం మంచం డ్విభాగికం 1 
వె దాంశం. పాదతుంగంచ న్మతిపాదాంశ మంచకమ్ ॥ 142 
తదూర్థ్యే చరణోత్తుంగం స్మతిపాద గుణాంశకం | 
[(పన్నరం సార్ధ భాగంతు వేడితుంగం (తిపాదకమ్ | 148 
తద్ ద్వయం గలతుంగం స్యా ద్లుణాంశం శిఖరోదయం | 
సార్ధ భాగం వీఖోతుంగ మేవం పంచతలం విదుః ॥ 144 

"తా॥ ఎత్తును 10 భౌగములుచేసి ఉపవీళము 2 భాగములు, 
కధిహ్హూనము 1 భాగము, స్తంభము 2 భాగములు, ప స్వరము 
| భాగము, (గీనము 1 భాగము శిఖరము 2 భాగములు, స్తూవిళ 
భాగము. ఇట్లు ఒక్క అంతస్తు కలదానిని రచించవలయును. 
3ందంత నుల గోపురమునకు ఎత్తు 19 భాగములుచేని ఉపవీళన 
) ఛాగ ములు అధిఫానము 2 భాగములు, _నంభము 4 భాగము. 
పస్తృరము 12 భాగములు మరల స్తంభము 2; భాగములు, [న 
నము 1 భాగము, వేది శే భాగము గలము 1 ఖాగము, శిఖరన 
భాగముల స్తూవీ 1 భాగము, ఇట్లు రెండంత స్తులు కల దాస 

గం చ వలయును, 

మా శంతస్తుల గోపురమునకు ఎతు 21 భాగములు వేయ 
నలయయును. ఉపవీళము 4 'భౌగ ములు అధిస్థాూనము 11 భాగములు, 

సంభ ము ఏ భాగములు, | స సరము 1: భాగము, మర్ల _స్తంభాను 

hd ఫెగములు, (సస్తరము 1 ఫాగము మూడవ సంభము _ 
hr భగ్న ము [ప సరము వాగము, పది A భౌ్నమ్కు గలము 

లా. జాబిలి! 
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1 ఛాగము, శిఖరము 2 భోగములు, స్తూవిక 1 భాగము, ఇటు 
మూడంతసుల గోపురమును రచించవలయును. 

నాలుగంతస్తుల గోపురమునకు ఎత్తు 81 భాగములు వేయ 

వలెను. ఉపవీఠము 6 భాగ ములు, అధిష్థూనము 2 భాగములు, 

_సంభము ఢీ భాగములు, యస స రము 1% భాగము. రండన స్తంభము 

81 య భాగముల (పస్తరము 14; భాగము. మూడవ స్తంభము కి భాగ 

లు [పన్నరము 1: భాగము, నాల్లవ _స్తంభము ౨ భాగములు, 

ప_స్తరము 1 భాగము, చేది క భాగము, గలము 1 భౌగము, 

శిఖరము 2 భాగములు, స్తూవీక 1 భాగము, ఇట్లు నాలుగంతస్తుల 

గోపురములను రచించవ లెను. 

ఐదంతస్తుల గోపురమునకు ఎతు 49 భాగములు చేయవశను, 

'ఠము 8] భాగములు, అధిస్టానము 23 భాగములు, సృంభము _ 

(ములు, [ప న్హరము 2శ్తే భాగములు, "రెండవ స్తంభను 4 

ములు, [ప సరము 2 భాగములు. మూడవ సృంభము ట్ల 

(ములు, (పస్తరము 2 భాగములు. నాల్లవ సృంభము శ్రీ భాగ 

స (ప స్మరము 1కి భాగములు. అయిడవ స ం౦భము కికీ భాగ 

9 (ప_స్తరము 1కే భాగములు, వేది శ భాగము, గలము 13 

ములు, శిఖరము 8 భాగములు, సూవీక 1% భాగములు, ఇట్లు 

తస్తుల గోపురమును రచించవ లెను, 

బేకం-చ పూర్వ వత్కు- ర్యాత్ ద్యారళో భాదీ పంచధో | 
)నాప్య సఘునంవైవ విన్యాస మధం వక్ష్యతే | IE) 

గాయామం కోభాణా పూరగవద్దోపు రాంతకం [. 

శ్రనం బహిర న్యేన మూాలికామాన సంయుతేమ్ [10 

"నం సమారభ్య మట్ షడంగుల వర్థనాత్. ; 
భోడి గోపురాం తాయ నిర్భమః పంచధాభవేత్ ॥ H7 | 
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అభమవాభి త్రి పాదాత్ సాద్ డండమానేన సంయుతం | 

వఏకేదండం నమారభ్య దశదండావ సానకమ్ | 148 

యథా విమాననంయు కం త తదోపోన విద్యే 

అజ్ఞానాత్. మానవి చ్చేద్యం సర్వదోపకరం భవేత్ | 140 

త స్మాత్సరి హ లేద్వి డ్యాన్ మాననిర్లమమేవచ | 

యథాతాశేతు భాత(ంశం గళ్భగహం గుణాంశకమ్ ॥ 150 

వకౌ్కకావృత ఛిత్సిః స్యా చేవమేక తలంభవేత్ ॥ 

తా॥ మిగిలిన పనులన్ని యును, మునుపటివ లనే చేయవలెను. 
దాగరశోభ మొదలగు 5 విధముల గోపురములకును విఫాఠమును 

పొడవును మునుపటివలెనేచేయుచు వెలుపలికి నిర్షమము 1 హస్తము 

ముదలుకొని 6 అంగులముల చొప్పన పెంచుచు 5 విధములుగా 

రచించవచ్చుూను. "లేక కుడ్య స్తంభమునుండి దండమానముచేత 
]దండోము మొదలు 10 దండముల వజకు నిర్హముమును రచించ 

వచ్చును. విమానముతోగూడి యున్నపుడు దోపములేదు. విసా 
రము* 7 భాగములు చేనీ అందు గర్భము ఏ భాగములు చేయవల 

యును. ఒక్క ఆవరణముగల గోడయును ఇట్లు ఒక్క అంతసుగల 

గోచళు రమును రచించవ లెను, 

శో దిరత లే తారం నపాంశం వె దాంశం గర్భ గహకం | 151 

కురితః సార్థభాగాన ఫీ తివిహ్కుంభ మానకమ్ | 

త చన్రాంశం కూటశొలా మండితం ఛిత్తతోన్యనేత్ 1౨ 12 

కాప - a x నగ వశికళ భా 

తత్స మంచాంత రాలం స్యా నృధ్యక పంగుణాంశకం | 

త స్మాత్తు కూట యోర్చ గ్యో చాంతశాలం | పకొల్ప యేెత్ 1 158 
అలి 7 టు న 

అంతశరాలం విశేపే.ణ పంజరాది విభూనీతం | 

వవంతు ద్వితలంపో క్తం కారయేద్ ద్యారశాలశే | 154 
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తా॥ ద్యార శొలయను సోపురమునకు విసొరము. 7 భాగము. 

లును, అందు గర్భము కే భాగము లును, కౌండు అంతస్తులును, | 

చుట్టును గోడ విస్తారము 1 భాగమును చేయన లెను, అంకులో. 

సగము కూటశొలయును, దానితో నమానము అంత రాలమున, 
మభ్యకోష్థము కి భాగములును, కోష్టమునుండి కూటములమన్య 
అంతే రాలములను పంజరములతోగూడ రచించవ లెను, ఇది “రెండం 

తస్తుల పద్దతి. 

నః తితలేశార రం(భాంశే గర్భ వాం గుణాంశకం | 

అన్ఫతి భి తీ శేకాంశం తత్సమాశే నాలి లిందకం | క్ష్ 

తద్బహీశ్చావృ తాంశేన కూటకోపఫాది పూర్యవల్ 

దాార్మపొసాద మేవంతు ద్వారహర్మ్యమి సో చే 1 160 

తా! మూడంతస్తులుగల దాగర| పొసాదమను గోపురమునకు 

పేసారము 9 భాగములును, అందు గర్భము లీ భాగములును, 

చుట్టునుగోడ 1 భాగము దానితో సమానము. అలిందమును, దాని 

జెలుప ల చుట్టును. 1 భాగము కూటకో స్థ్రములు మొదలగునవి 

పూర్యమువ లెనే రచించవ లెను, ఇది మూడంతస్తుల రచన 

కో! విసారేదశ భాగోతు గర్భ శేహం [తయాంశకం | 
తద్య్భా హ్యాఒఒవృత భిల్రిసు వాంసేనా వృ తాలిందక ఫ్ | 157 

అంశేన కర్ల హరా దది పరితోంశేన కూటకం | 
| ముఖ్య శాలంతు భూ తాంశం శేపాంశం చాంతశాంతమ్ |! 158 

వవంచ తు_స్తలం [పో క్షం పంచభూమిరి హాోేచ్యతే 1 158 

తో! నొలుగంతస్తులుగల ద్వార హార్మ్యమను గోప్రురమునకు 

సారము 10 భాగములు చేసీ అందు గర్భము తి భాగములు, డాని 
చుట్టును గోడ 1 భాగమును, అలిందము 1భాగమున్క కర్ణ హ ర్మ్యము 
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మొదలగునవియును 1 భాగమును, ముఖ్య శల ర్ భాగములు: 

మిగిలినది అంత రాలము చేయవచ్చును, ఇడి నాలుగంతస్తుల గోపు 

రమును రచించుపద్దతి, 
| శ 

న్లో విసారం ర్కు దభాగంతు నాలీగాహం గుణాంశకం ॥ 159 

తద్బహిర్ దగ్యంశ మేకేన వృద్ద్యాకుడ్య విశాౌలకం | 

త_త్రజ్ఞాహ్యో వృతాం "సేన కుర్యాద లిందకం ఛవేత్ 1 160 

చ కాంగం కూటశాొలాది క క రహ ర్ళ్యావృతం తభా | 

వకాంశం కూటవిసారం మహానొలా |తయాంశశకా ॥ 161 

చకైకం వాంతరాలంస్యాత్ ముదశాలెక భాగికం | 

విస్తారద్విగుణ- న్యేవ భాగమే లేన వర్గనాత్ i 162 

య ధేష్టం దీర్గ విసారే కూటకోఫాది విన్యశేల్ | 

పాచాన్యాన్ భద నంయు కం పొదం చేసేవు విన్య నేత్ర్ 1 168 

ధా నేచొర్జ స చెశేవా కుర్యాద్దోపోన విద్యే తై 1 

 చకదండం దిగదండం నా తిదండం భ దనిర్లమమ్ | 164 

అన్యేషాం హూరగ్మ్యమా నేన యుక్వా తె కె వ యోజయే త్ | 

చవం ఘనమానము క్ష మఘనం వక్ష లే ఒధథుునా ॥ 165 

విస్తారాయామభ కిః నె స్యాదు_క్షవద్యు కితోన్య సేత్ | 

చి తిభాగం విశాలంతు చాయతం తత్స కల్పయేత్ ॥ 160 

ఛో కి తిభాగ మేకాంశం భి తివిసారమేవచ 1 

"శేషంతద్దర్భ గేహంతు మధ్య ఫాగేతు చేశనమ్ ॥ 167 

అధవావాయతం వేద భాగం కుర్యాద్బచక్షణః 1 

హా రార్ట్యర్థం భి త్రివిస్తారం "శేవంతు గర్భగోహకశే | 168 

అలిందపరితో భ_త్త్యర్థం దాగరదేశే వశాలతా | 

తిభాగం భ|దవిస్తారం సార్ధభాగంతు నిక్షముమ్ 1 169 

11) 



భారతీయ వుహాోశిల్పము 
టో 

నవపం కం గక్షంవాకి రుదభాగాంశ మేవచ | 

ఏవంతు మధ్య ోష్ట పంచ నిర్ష్రమంచ ది( భాగికమ్ | 170 

కన్య మధ్యాతు భ[దంవా పంచవడ్భాగ మేవవా | 

అశ వాన పఫాగంతు వసుభాగం త్రై వచ ॥ 171 

ఏకాంశం నిర్ణమం కుర్యాత్ వట్ నప్తాంశ మధథావివా | 

ఏవంతు చాంతరాలం స్యా న్మధ్య మే వుధ్యశొలయుక్ ॥ 172 

డ(భాగంవా |కిభాగంవా విస్తారం నిర్లమాంశకం [ 

తక్ష (యోరం3రం కుర్యా ద్యుక్వాత తె ఏవ భూవీతమ్ [170 

పకం ౦వా కళ్లకాటంతు తధె ఛై వాంతర్వి శత 
వ త్రిణాహోవ ఎలాం "నేన కర్లకూటాద్బహి ౩ స్తథా || 174 

వీవం జలస్టలం, వో క్ర మూన్హాథోభూమిం విన్యనె నేత్ 
| స్తే స CO 9) 

కెషంతేు పూ రర వతు గార్యా "దేవంతు (తీతలం మతమ్: [1 170 

కా! విసారమును 11 ఫాగములుచేనీ నాలి గృవాము 
తి వాళములు, చావని వెలుపల 9 భాగములుగోడ ఒకొొ-కఠా భాగము 

పెంపుతో అలిండములును, ఒక్క భాగము కాూటశొలలును కల్సించ 
వలను. కూట విసారము 1భాగము మహోశొల శి భాగములు, 1-1 
భగ ము అంగ కాలము, క్ష ద శాల 1భాగము, విస్తారము 2 పాళ్ళు చేని 
ను 1 భాళముముక్లలికి యిష్టము నచ్చినట్లు కరాటములు శాలలు 
చవచ్చును. నంభములకు భ| దములను, స్థానములయందు 

వంభములను రచించవ₹ను. ప్రథాన స్తంభములకును జా _స్టంభము 
లకును అలంకారము లుండ వచ్చును, 1_.9_9 దండములు భో దము 
ఎకు విక్షమములను ౩3 కొక). ఆ లకు. విక్షమములను చేయవచ్చును. ఒకొక్క చోట ఆలోచించి 
పా కజ్యు , అకా: ప హా ల 9 

స |పకారము డెయవ లెను, ఇది ఘనమానము. అఘనము. 
సరము, "బీ . 

రము 2 భాగములును, ఆయతము కి భాగము 
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లును చేయన అను. కి భాగములలో 1 భాగము గోడయును మిగిలి 

నది గర్భుగ్భృహమును అగును, కేక పొడవు 4 భాగములుచేసి 

అందులో నగమునోడ విసారమును మిగిలినది గర్భుగ్భహమును 

వేయవఅెను. గోడలో నగము చుట్టూ అలిందవు ల నెలుపల 

దార్టిరమునద్ద విస్తారమును చేయవ లెను, భ్మదము విస్తారము తిభాగ 

ములు, నిర్తవుము 1కే భాగము, 9-10.11 భాగములు మధ్య కోప 

మును రచించనచ్చును, అయితే నిర్ణమము మాత్రము 2 భాగములే 

యుండ న లెను, దానివుధ్య భ|దము గ_6_7_5 భాగములును దాని 

౧ర్షముము 1 భాగమును 6-7 భాగనులు అంతరాలమును చేయ 

నచ్చును. నుధ్య శాలతో కలిని అంతరాల ముండనలను. 92 భాగ 

ములుగాని కీ భాగములుగాని, విస్తారమును నిర్షమము 1 భాగమును, 

3 కెంటినందు ఎడమును ఆలోచనతో రచించవ లను. కర్ల కూటము 

భాగము అటులనే గోడ వెలుపల 1 భాగము కర్ణ కూటముల 

నెలుపల జలమార్లములును అన్ని అంతస్తులును పూర్వము చెప్ప 

ఏడినట్లు రచించవ అను. ఇది మూడు అంతస్తుల రచన. మధ్యకొష్ట 

ఏసొలమును 1-1 భాగము సపెంపుచేయుచు అంతస్తులను నరుసగా 

సంచుచుండ వలయును, 

(అనుబంధము 11 నుండి 15 నణుకుగల పటములు చూడుడు) 

12. కూటకోఫాది లక్షణములు 

| మధ్యకోష్థు విశాలేతు పూర్వవత్ స్వాం శమాథధికం | 

శేషం (వాగక్తవత్ కుర్యాత్ సర్యంయుక్యా ప మోజయేత్ | 

దార పాసాదమేవంతు (తీతలే ష్వేవకారయేత్ | 

గో ఫ్ర చేతు చతు హ్మమి విన్యానంచ మయానునా | 177 

విచా చే రు దభాగంతు పూరగవదాయతేం మతం! 

అపా ౦శా జ్యేక భాగాంతం పంచథా ఏపులంభ వేత్ ! 
రి 
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త_త్తద్ది (గుణ నీమా ౦తేం పాదమేశేన నర్గనాత్ 
ఏవంచాయ మిదం పో క్షం భిత్తిశేహ మిహోచ్య శే 

|తిచతువ్పంచ వడ్మాగం నపాొంశం కుఢ్యవి_స్తరం | 

శేవంతు నాలగేహంతు పంచధాపరికీ రితమ్ | 

భీత్తి బాహ్యాం నకాంజేన ది(భాగంచ తలేతలే | 

లలాశు భ|దమేకాంశ విసారం నిర్హమార్థకమ్ | 

అంత_స్త్యలిం దకంవాని భి తకం వాం| ఘు కాని(తం | 

తద్భుచాలిం|డశే యుక్వ్యా జాలకం చాంఘి కాంతి ॥ 

ఘనంవాప్య ఘనంవావి భీ. త్తింకు ర్యా ద్యిచక్షణః | 

ఆయా మెమధ్య మే దా(రం థి త్తి దెశెత్యయం న్య నేత్ [| 

లే హాతద్వల్ల లా మే సుతు చో పవీఠాక్ళతి తెలం | 

అథ వావ్యపవద్యుతక్యా యభేష్టముక్సేధం మానయేత్ 8 

స్తంభ యుగ్గో పురం కతా విస్తాశే చో తరాంతకం | 

త త్రి” + భాగద్విఫాగంవా భి త్తీమేశేన కారయేత్ | 

లి 

x వాం ల పాదం వాయలేతౌలిం కుర్యాద్యు కస విచక్షణః | 

తదూ న్వ్వై జయంతికం కుఠ్వా_్త త _కతృచ్చాదనానతమ్ |] 

అథవా (తిచతు ర్ళాగం విసారాయామతం తథా | 

భి శత్రీవారార్థ భా౫ంతు శేవంత చ్రేవామానకమ్ || 

తత్సమం పరితోలిందం “కేవం నతళ్పూర్యవద్భేత్ | 
_ అథవా బాయతంమాన మేక భాగాధీకం తథా ॥ 

పూర్వ నది త్తి విసార మేకశాంశా వృ తాలిందకం | 

(కోభాగం మభధ్యభ దంచ శవం పూరగవదాచశేత్ | 

స్థాపయే ద్భాగ మేకం చెత్తత్స్చూ తాదృహి రాశితం | 

అంత్ _త్తరాయలేన్యస్య తిర్యక్ తౌల్మిపకల్పయేత్ ॥ 
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చతుర్భాగ వివా లేతు పంచభాగాయతం తథా | 

ఫాగార్థం భి త్రివిసారం "శేషం గర్భగృహం భవేత్ | 191 

ఏకొంచ పరితో చారం ముధ్యుభ దం |తిభాగికం | 

సక్రమం చెకభా?గన త_త్తద్భ్య దం ద(భాగికమ్ il 192 

ఏ-క్రాంశం నిర్ష'మో పేతం యుక్యా శెపంతు పూర్యవత్ 

చతుః వడ్యాగ విస్తార మాయామం (విధీయతే | 198 

ఏకభాాగేన కుడ్యుంస్యా న్నాలిశేహంతు "శేవకం | 

ఏక భాగావృ తాలిందం మధ్యభ [దం యుగాంశక్షమ్ | 194 

త్ర చ నో _ 194 దర్ధం న్నేతభ|దంస్యా తదర్థం భద నిర్లమమ్ | 1 £ 

తా|| మధ్యకోప్థ బశాలమున మునుపటిన ల ఒక భాగమును 

పెంపు శక్ యవ"లెను. మిగిలినవన్ని యును పూర్వమునలనె చేయ 

నలయును. దార (పాసాదము మూడు అంతస్తులతోనే రచించ 

నశెను. గోపురవముయిన యెడల నాలుగంతస్తుల పద్ధలి చెప్పు 

చున్నాడు. విసారమును 11 భాగములుచేసి పూర్వమువ లె ఆయత 

మును ఈ భాగములు మొదలు 1 భాగమువణుకు 56 విధములుగా 

ఏస్తారయును చేయవచ్చును, ఒకొగాకళాదానికి ౭ట్టింపువజకు 

గార్వీ చెప్పుచున్నాడు. . 

8.45 6.7 భాగములు నోడయును మిగిలినది నాలగ్భహము, 

పట్లు ర విధములు (పతి అంతస్తునను నోడ వెలుపల 2 భాగములునూ 

లలాటుమున భ్యదము 1 భాగము విస్తారమును నిర్ణమము శ్రే భాగ 

మును, లోపల అలిందములును, గోడగాని _స్తంభములు గాసి 

శ్ర (ప దేశమున అలించమునందు ఆలోచనతో _స్తంభముల సందున 

జొలక ములను రచించనెను, నిర్లమము కలచోటగాని లేక నూలుకు 
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సమముగానున్న చోటగాని, గోడను రచించవ అెను. పొడనృమయొక్క 
నడుముడ్యారము గోడయందు రెండుండన లెను, 

గృహమునందును, లలాటమునందును, ఉపవీళాకారముగ 

అంతస్తును చేయవలెను. లేక వ్యపమువలెనై నను చేయవచ్చును. 

ఇష్టము వచ్చినట్లు యెత్తును కల్పించవచ్చును. _స్తంభములతో 

గూడిన గోపురమును విసారమున ఉ_త్తరాంతముగనుు, అందు కిభాగ 

ములు 2 భాగములుగానిచేసి గోడ 1భాగము చేయవ లెను. వెలుపలి 

నూలు |పకారము అంతమున ఉ త్తరమునుంచి అడ్డదూలము నుంచ 

వలెను, _స్తంభమునుగానిపొడనున దూలముగాని, ఆలోచించి చేయ 

వలను, ఆపైన జయంతిక్ ము నుంచవ లెను. ఆయా పనులకు (పచ్చా 

దనములను చేయవలెను. లేక 8 భాగములు విసారము 4 భాగములు 

ఆయతముచేని గోడ విసారములో నగముచేని మిగిలినది గృహము 

చవేయవ లను. దానితో సమానముగా చుట్టును అలిందములనుచేనీ 

మిగిలినది మునుపటివ లెనే చేయవలెను. మజీయు పొడన్ట విసాగము 

కొంకు 1 భాగ మధికముచేనీ గోడ 1 భాగమును, 1 భాగముచుట్టూ 

అలింనములును చేయవచ్చును. మధ్యభ దము కి భాగములు, మిగిలి 

నది గృహము . విసారము 4 భాగములు, పొడవు 5 భాగములు, 
అర్థభాగముగోడవి స్తారముమిగిలినది గర్భగ్భహము. చుట్టును ద్వారము 
1 భాగము, మధ్య భ' దము రీ భాగములు, నిర్ణమము 1 భాగము, 

ఆయా భ్మద్రములు 2 భాగములను, నిర్ణమము 1 భాగమును, ఆలో 
చించి రచించవ లను, మిగిలినది మునుపటివ లనే చేయవలను, 

విసారము 4 భాగములు, పొడన్రు ర భాగములు చేనీ గోడ 1 భాగము 

మిగిలినది నాలీగోహము చేయనలెను, అలిందము 1 భాగము 
చుట్టుకు రచించవ లెను. మధ్యభదము 4 భాగములు. అందులో 
సగము న్మేతభ్యదమును, దాని నిరమము అందులో సగమును 
వేయన అను. 
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13. ద్యార కో భ అంతస్తులు 

క్లో! ' అష్టభాగం తధా యామం ము ధ్యేభ్యదం వడలోకం | 

శవం తత్స్పూర్యవత్ (పో_క్తం కుర్యా త్తీచ్చిల్ప వి త్రమః | 

పంచవడ్భాగ విసారే చాయామం తదిషభాజితే | 

న్మేతభ దం ది్భభాగంత చ్చీపాంశం పూర్వవద్భ వేత్ | 

పంచభాగ విశాలేతు స్తభాగం తథాయతే ॥ 

మధ్యభ్మదంతు భూ తాంశం విస్తారం చె కనిర్షమమ్ 1 

అ న్యేపాం పూర్వవత్కు- ర్యా దధవాంశాధి కాయతమ్ | 

పడ్భాగం భ్మదపిస్తార మేక భాగేన నిర్ణమమ్ 

శేషం ఘారగవదుద్దిష్టం తదర్ధాం శాధికాయతెను | 

కుంచాంశేం భ| దవిస్తారం నిర్ణమంచె క భాగికం | 

"శేషం పాగు క్త వత్కు- ర్యాత్సం కి 
భాగాయతం తథా | 

ప డ్య్భాగం మధ్యభ దంచ అన్వెపాం పూర్వవద్భ వేత్ | 

మడంశం భాగ మాధిక్యం విసాశాయామక౦ 
తథా | 

వశాంశం ఛి తి విసారం పరితేః శేషంతు గేహకం | 

వకథాగావృళౌ లిం్యదం పంవాంశీం మధ్యభ|దకం | 

నేతభ్య్దదంచ చతుర్భాగ మేకాంశం భ|దనిర్ణవం | 

వక భాగాథికా యూమం మధ్యభ దం వడంశకమ్ | 

తస్నారాధిక్య ఛాగంతు భూ తాంశం భ|దమిోరితం । 

ఆయామేదశ భాగాతు ఛ్యదతారం షడంశేకం | 

ఆయామేరు ద ఛాగంతు నప్తాంశం ఛదవి_స్తరం | 

దాగదశాంశం తథాయామె మధ్యభ్మ దో గజూంశకమ్ | 

నిర్ణమం వైక భాగంస్యా చ్చేషం పౌగుక్షవన్న 
యేత్ | 

వనం తద్ ద్వార శోభంస్యా చేకభూమి రితిన్మ కేం | 

వ్ 
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తా॥ పొడవు 8 భొగములు. మధ్యభ్యదము 6 భాగములు, 
మిగిలినది పూరగమున లెచే విస్తారము $ భాగములు పొడన్ర 6 భాగ 
ములు, సీవ్ర భ| దము 2 భాగములు మిగిలినవి మునువటివ ఆశే 
విసాఠము 5 భాగములు పోడను 7 భాగములు, మధ్యభ|దము 5 
భాగములు. నిరమము 1 భాగము చేయవచ్చును, విసోరముకం క 
వాడవు 1 భాగ మధికిముచేసి భదము గీ భాగములు నిర్ణమము 
1 భాగము చేయవ లెను. వెడవు 10 భోగములు, మధ్యభదము 
6 భాగములు చేయనచ్చును. విస్తారము 6 భాగములు, ఫొడన్ర 
7 భాగములు, గోడ 1 భాగము ౩ చుట్టును. మిగిలినది గృహము, 
చుట్టును అలీందము 1 భాగము, మధ్యభ్మ దము 5 భాగములును, 

న్మేతఛ్శాదము కీ భాగములును, భా దనిర్షవముము 1 భాగమును, విసా 
రముకలకు పొడవు 1 భాగ మధిక్ముగ ను, మధ్యభ్శాదము ర భాగ 
ములును, విసారముకఠ శె పొడవు 2 భాగము లధికమును, భ్మదము 
గ్ భాగభులును, లేక వోడవు 10 భాగములును, భొ| దను 6 భాగ 

ములున్కు పొడవు 11 భాగములును, 'భ[ దము ౯ భాగములును, 
పోడవు 12 భాగములును, భ దము ర భాగములును, నిర్ణమము 
1 భాగమును చేయవచ్చును, ఇట్లు ద్యారశోభ ఒక్క అంతస్తు, 

14 ద్యారశాలఅంతస్తులు 

శ్లో! విస్తారే పంచభాగేతు చెకభఫాగాధి కాయతం | 
(లీచతుళ్భాగనాలంస్యా చే వులిభి తి తి విశాలకక్ ॥ 907 

తద్బ్చహీః పరితో ఒం సేన కూటకోస్ట విశాలకం | 
ఏకాంనం కర్ క్రో ర్ల కాటం చ హోర తారం నీ వాంనకము | 908 

నుధ్యకోస్ట్రం (తిభాగంచ యుక్ష్యాత్మతె 9వ యోజయీత్ | 
వనం లలాటయో శే జన్ దై డర రం విన్యాసముచ్వతే | il 903 
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కర్రకూట ద్యయం చై వ త ద్య్భాగ ద్వయ వరాఏతం | 
ar) PN ర. అంత రాలడగయం పక్షం భాగం కుర్యాద్విచక్షణః ॥ 210 

మధ్యకోన్టం చతుర్భాగం నిర్షమంచ డిగభాగికం | 

అధవాధ్యర్థ భాగం చ సపాదాం శెకమేవచ ॥ 911 
ఈం దారి అధ 3 శ రద మధ్య; పమిదం (వోక్తం న్నేత్రదిర్హద్వయం తథా.! 

మధ్యకోస్థంచ చతురంచ కరకూబం చతుషయమ్ ॥ 919 
"0! థి ర్ం లై 

పోరాంతరాల బే కేతు తోరణాట్ర్యైర్విభూ సీతం | 

 అధవాంశెధికాయామం పూర్వవద్శి్తి విస్తృతమ్ 1 218 

మధ్యభ దోచ్చ భ్మదంచ (తీభాగం విస్తృతం భచేత్ | 

నిర్షమం చైకభాగంస్యా ల్లలాటాం శేతు పూర్వవత్ || 914 

తస్మాదధి కాం శాయానమం పూర్యవద్వి సృతం భవేత్ | 

మధ్యభ్మ దం యుగాంశంస్యా ద్దారాంతరం ది(భాగికమ్ | 915 

మధ్యకోష్షం యుగాంశంస్యా త్కు- ర్యా చ్చేషంతు 

పూర్ణవత్ నవభాగం తథాయామే మధ్యకోష్టం నరాంశకమ్ ॥ 

అథ వావేద భాగంతు చాయా మే త్మత్పకల్పయిత్ | 

మధ్యకోష్టంతు వమ డ్భాగం మధ్యభ దం డి(భాగికమ్ |. 217 

తదర్థం నిర్ణమం [పోక్త వుంతరాలం ద్యిఫాగికం | 

శేషం పూర్యవదుద్దిష మథ వారస భాగికమ్ | 218 

విస్తారం రనభాగంస్యా జాయామంచ విశేవతః | 
 ఏకాంశం తద ్రలేంఖి త్తి తారం శేవంచనాలికా + 919. 

తద్భాహే ఫరిత శ్చాంశం కర్ణకూటాది మానకం | 
మధ్యకోష్టం ద్యిభాగంన్యా _త్త్రాిభాగం వాంతరాలకమ ॥ 220 

ఆయామే మధ్యకోవంచ (త్యంశంహారం ద్య భాగికం। 
అష్టైాంశంచ తథాయావుం వుధ్యకోప్టం యుగాంశకమ్ ॥ 921 

12] 
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నవభాగం తథాయామే కోస్టోయామం నరాంనకం | 

;, తొ భాగం నాన్యభ(ద్రంన్యా న్నిర్షమం చె క భాగికమ్ |] 999 

దశభాగం తథాయామే పూర్వ వత్పరికల్ప యత్ | 

వకాదశాంశకం కుర్యా తృంచాంశేం మధ్యకోస్థకమ్ 1 29 

దాగదశాంశం తణాయామే శాలాయామం డవంనకం |! 

మ గ్యోడ్వి భాగం భ్మదంస్యా న్నిర్లమం చె కభాగికమ్ ॥ 994 

హోరన్య మధ్య దే శతు చాను శాలా విశాలకం | 

త త్పార్శగద(య యోర్హారం నానీకా పంజశరానిగతమ్ 1 22 

శేషంతు పూర్వవత్కు- ర్యా ద్యుక్వా తతై 9వ యోజయీత్. | 

విసాశేసప్కఫభాగంతు వసుభాగం తథాయతమ్ | 9926 

భి తివిసార మేకాంశం పరితిః సేవ మంత నాలకష్ | 

త త్తద్భాహ్యా వృతాంశేన శెవమూూహ్యాం విచక్షణో ః | 227 

నవభౌగం తథాయామే దశభాగమణభావినా | 

_ ఏకాదశాంశకం నావి విన్య నేనైన పూర వత్ ll 298 

తా! విస్తారము గ్ భాగములు పొడవు 6 భాగములు కిక 

గములు నాలమును, మిగిలినది గోడ వెడల్పు, దాని వెలుపల 

చుట్టును కూటములు కోస ములు 1 భాగము చేయవలెను, కోర్ల కూ 
మ్ 1 భాగము, హోశాంతము 1 భాగము, మధ్యకోస్టము తి భాగ 
బు ఆలోచించి చేయవ లెను, ఇట్లు లలాటములు శెంటికిని నిడుపు 
ర్యానము చెప్పబడుచున్నది. కర్ణ కూటములు శి న్కు రెండు భా 

ములు చేయన లెను. అంత రాలములు లను శెండు భాగములు 
వేయవ ను, ముధ్యకోస్థము 4 భాగములు, నిర్ణమము ౨ భాగములు 
లేక కసే భాగము 1} భాగము చేయవచ్చును. నేతదీర్ణ ము 
2 భాగములు, మధ్యకోష్ట పము శ్రీ భెగములు, కర్లకూటము శ భాగ 
ములు హోరములమొక్క అంతరాలములయందు తోరణములను 
రచించవ లను, 
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"లేక పొడను 1 భోగము అధికముచేనీ ముకుపటిన ఆనే. గోడ 

నెడల్పు చేసి మధ్యభ్మ దము ఎత్తుగల భద్రము విస్తారము క భాగ 
లు, సిర్ణమము 1 భాగము లలాటము 1! భాగము అంతకంకు 

పంకొక భాగ మధికముగా పొడనుచేని విసారము అ చే వేను మధ్య 

ఛ్మదము చే భాగములు హోరాంతరము 9 భాగములును, మధ్య 

ఫ్ ము 4 ఛాగములును, మిగిలినది మునుపటిన వనే రచించవ అను. 

డను 9 భాగములుచేని మధ్యకొష్టము గ్ భాగములు చేయవల 

యును, లేక 4 భాగములు చేయవచ్చును. మధ్యకోప్ప పము 6 భాగ 

ములు డాని మధ్యభదము లి భాగములు అందులో నగపాలు 

నిర్షమము,. అంతశాలము 2 భాగములు మిగిలినది మునువటివ లనే 

చేయవ'లెను. తేక 6 భాగములు విసారమును ? భాగములు పొడ 

వును ఒక భాగముచుట్టూ గోడయును మిగిలినది నాళికయును. చేయ 

నళను. దాసి వెలుపల చుట్టును 1 భాగము కర్త కూటము మొద 

లయినవి చేయవలయును మధ్యకోనుమ PARA భాగములు, అంతా 

లము కి భాగనులు లేక మధ్యకోన్యము కి భాగములు పహోరము 

9 భాగములం చేయవచ్చును పొడవు రీ భాగములుచేని మధ్య 

భ|దము క భాగములు, పొడవు 9 భాగములు, కోపము 5 భాగ 

ములు, దానికి భ| దము కి భాగములు, నిర్హమము 1 భాగము పొడన్ర 

10 భాగములుచేసి పూరమువలెనే రచించనచ్చునుః పాడను 1 

భాగములు, మధ్యకోప్రము ర భాగములు పొడవు 18 భాగములు 

శాల 6 భాగములు  మధ్యభ దము 9 భాగములు. నిర్లమము 

1 భాగ~మ్ము హోరముమధ్య అను శాలయును, ఆకంను [పక ్ యాల 

పోరములును, నాసికా పంజరములును, మిగిలీనవి పూరమువ లెను 

చశేయనలయును. విసారము 7 భాగములు, పొడవు ర భాగములు, 

గోడ వెడల్సు 1 భాగము చుట్టును మిగిలినది అంతరాలము ఆయా 

నెలుకుల భాగము నో మున మిగిలినపనులనా చేయవలయున
ు, పొడవు 
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9 భాగములు లేక 10 భాగములు, 11 భాగములువేసి మొనను 
పూర్వమువ లె రచించవచ్చును. 

న్లో (త యోద శాంశమాయామే మధ్య శాలా విశాలయుక్ | 
తి భాగంచాంతరాలంస్తా చతుర శాయతం తథా | 299 (తి భాగంచాంత రాలంస్యా చతుర్ణ 

మధ్యక్ స్థం త థాషస్టాంశం "శేషం. (పాగు క్రవన్నయేత్ | 

అధథవాచాప్ల భాగంతు విసారంతు నవాయతమ్॥ 980 

ది(భాగం భీ త్రివిస్తారం శేషం నాలిగ్భహం మతం. _._ ౨. 
- త ద్భా హ్యాపరిత శ్చాంశం కర్ణ కరాటాద్యమా సకమ్ |. 281 

అథ వాదశ భాగం స్యా త్రచెకాదశభాగికం | . 

దాధద ళౌంశాయతం వాథ [తయోద శాయతం తతః ॥. లికి 

చతుర్ణ శాయతం౦చావి పంచద శాంశ దీర కేం! 
మధ్యకోష్టం కరాంశంస్యా _కత్రత్సమం బాంత రాలకొమ్ | 99 
దహ భాగం గ కోవం రసాంగక? దర్యష భాగం భాయామే మధ్యకొ షం రసాంశకం | 
తస్యమ భ్యే విశేషేణ తిభాగం వానుశాలకం | 984, 
సక వాధ్యర్థ భాగంచా మధ్యకొవ్యస్య నిర్లమమ్ | 

శవం పూర్యవ వుద్దిష్టం నవ భాగమథావివా ॥ 985 
విసారం చాయతం పం క్రి భాగం కుర్వాది(చక్షణః | 

భీత్తి తారం కలాంశంస్యా _త్తదృహిః పరితోంశకమ్ ॥ _ 288 
వవంతు కూటశాలాది మానం కుర్యాద్వి శషతః | 

అభవాం సాధికాయామం దాం్రద శాం శాయతం- తువా ॥ 9287 
(తయోదశాంశకం వావి డి(స_ప్పభాగమేమా | 
పంచదశాంశకం వావీ పోడ శాంశం తడాయతమ్ | 938 
విన్యాసం పూర్యనత్కు-శ్యా త్ప_ప్పదశొంశమాయతం 
మధ్యకోష్టం నవాంశంస్యా _త్తన్నభ్యే భూతభాగకమ్ 1, 989 
విసా రేమధ్య భదంతు నిర్ణమంచె క భాగికం | 
ఆంత రాలం చసేర్శాగం తన్న భ్యే దగ్యంక భ్మ్యాదకమ్ [1 940 
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అధివాస్టాద శాంకేంతు చాయామంత త్సకల్పయేత్ | 

జు శాంశం మధ్యకోష్టంచ హడంశం మధ్యభ దకమ్ ॥ ల 

ఘు కంవాష్య ఘనంనాశి భి తేంగుర్యా ది(చక్షణః | 

యార్ధ్వ భాగం విజేపేణ కర్ణ హ ర్భ్యాది నుండితమ్ | 949 

త తె )వాభ్యంతరం బాథ భాగ మేకం జలస్థలం | 

తద్భాహ్యే వోర్ట్యభాగంతు భిత్తిరేవం తథైవచ 1 943 

అఖవాదం కమానేన వేశనం నిరమం తేథా | 

వ కేపాం ద్వార శా లేతు ద్యితలం కార యేద్భుధః | 244. 

తా! పొడను 1కిభాగములు మధ్య ళాలవి కాలముగను,అంత రా 

లము కి భాగములు పొడవు 14 భాగములు, మధ్య కోసము 8 భా~ 

ములు మిగిలినది పూర్వమున లెనే చేయవలయును. మజియు 

నిసారము రీ భాగములు పొడవు 9 భాగములు, గోడ మందము 

2. భాగములు మిగిలినది నాలిగ్భృహము చేయవలయును. డాని 

నెలుపల చుట్టును 1 భాగము కర్ణ కాటమ మొదలగు భాగములను 

కల్సించవళను. లేక 10_11_12_18_14_15 భాగములుచేయుచు 

మభ్య కోవ్షము ఛీ భాగములున్ము దానితో నమానముగా అంతరాల 

మును, దాని నడుమ అనుశాల ఈ భాగములును, ఇట్లు 14 భాగము 

మధ్వ కోన్యముయొక్క- నిర్రమమును చేయవలయును, 

పొడను 16 భాగములు మభ్య కోపము 6 భాగములు. మిగిలి 

నవి పూర్వమున లనే రచించవ అను, విసారము 9 భాగములు, 

ఫొడవు 10 భాగములు గోడ వెడల్పు 2 భాగములు దాని చుట్టును 

| భాగము. ఇట్లు కూటములు, శాలలు రచించనచ్చును. "లేక 

పొడవులో మ్యాతము 11-12-18-14-15-16 భాగముల ' వణకు 
పెంచి మునుపటివ లనే అన్నియును రచించవ లెను, పొడవు 1/ 

భాగములు, మధ్యకోస్థము 9 భాగములును, దాని నడుమ భ్మదము 
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ర భాగములును, నిర్ష్హమమాు ! భాగమును, అంతరాలము 4 భాగ 

ములు డాని నడువు భ్మదను 2 భాగములు వమజీయు పొడను 

18 భాగములు, వధ్యకొషఘ్టము 10 భాగములు, దాని నడువు 

భ్యదము 3 భాగములు నిరమముతో గాని లేశ నూలుతోనమానము 
గాగాని గోడను రచించనలయును చె స బెశమున కర్ణ కూటములు 

మొుదలగువానితో అలంకరింపబడి యుండవలయును, చానికి జల 

మార్లములు 1 భోగము చేయవలెను, దాని నెలుపలను సెనను 
ఇట్లు గోడను రచించవ లెను, లేక దండమానముతో శేశనము 
నిరమము చేయవచ్చును. ద్వార శాల యిట్లు రండ డంతస్తులు గా 

రచింపనలయును. 

15 ద్వార(సాసాదము అ౦త స్తులు 

తో గోపుర | తితలన్యాసం లక్షణం వక్ష్యతేఒధునా | 

సపాంశంచ ది(నపాంశం భాగంచై పై కనర్గసాత్ | 245 

 వఏవమాయమిదం [వో కం నిల్నీ భి; [పననై; కృతం | 

ది( భాగం భి _త్రీివిసోరం పరితః శేవంతు ర్ | 246 

తన్య బాహ్యావృతం క్షా త్వా భాగం కుఠత్యా జ్ఞ జలాతీ న స్థల [ 

తద్బహిః పరితో౭౬ంేన కర్ణ హ రాద ముండితమ్ |] 947 

తత కృపా చాన్న తాం తేన వాది బే నే జలస్థలం | 

తత్సమం త్రేగ్సహీః కుర్యాత్ కూట శొలాద్య మానకమ్ ॥ 248 

నుధ్యశాలాపభ కికం వోక్తం కర్షకూటాష్టకం తథా। 

_హారాపోడశ సంయు కొం సం (పై పాగు కవన్నయేత్ i 249 

| అష్ట్రభాగంతేం విసార మాయావాం లేన వర్గనాత్ | 

హోడశాంశం య థాన్యాయ్యం పూర్వవద్విధినాచ కేత్ 1 250 

నవారశీం తార మారభ్యా వసుపం క్ట వసానకం | 

ఆ యామమికిపా హా (పోక్తం విన్యానం పూర్వ నద్భ వేత్ 1 951 



రిన భాగము .. శ్ర 

విశాలం దశ భాగంతు వింశ ద్భాగావసానకమ్ 

నవవం క్ష్యంశ మేక వింశాంసనం దిరవిన్యా సముచ్య శే 1 లిల్లి 

16. ద్వారహ ర్య ముఅ౦తస్తులు 

నందపం క కృ్య్యంశం విభ జెచ్చ తు స్పలకు తైవర్లకం | 

వట్ నప్తాష్ట భాగంవా నవార్గం వార్థర్మదకమ్ | లకి 

ఛానుమై కారం భాగంతు మధ్యకోన విశాలకమ్ | 
శేవంచాంతరాలం-చ ద్వి భాగం కర్ణ కూటక్రమ్ ॥ లర, 

మధ్య ఇలా విశెపేణ పంచషట్ స _ప్పకం భవేత్ | 

ద్వొభాంవా శభ గంవా శాలామ ధ్యేతు భ్మదకమ్ | లిక 

ఏ కాంశంవా ద్వి భాగంవా (తి భాగం నిర్షమంతువా | 

_ అథివాహార బేశేతు మైక ద్వి ఆయు గాంశక మ్ | ౨06 

మధ్య శేత్వను శాలాశ్ళ నిర్ణ్షమం చై కభాగికక్ | 
శెషంతు చాంతరాలానాం నానీకా పంజరాని(తమ్ 1 ౨57 

అథోభూ మిశ్ళాంతరాళ ఈ కుంభంకుం భల తాన్వితం | 

భఛభ్మద్రంవావీ వభ్మదంవా కర్ణ హ ర్న్యాద్ మండితమ్ | 206 

పోరంచ కర్షకూటంచ ఉ త రాంతం నిఖూంతకం | 

మధ్య కోన్టున్య నా లేతు భ్యదశాలా విశేషతః ॥ 9559 

పక్ష శాలాన్వితం వాథ చో ది ర్ శాలాసి(తం మువా | 

స్డాకారయుతం వావి ఇ 'ర్ధశాలాన్వితం భవేత్ | 260 

ఉఊ_తరాంతం కవోతాంతం (పుతికాంకె నుథాక్షివా | 

 వవంచ మధ్యకో సేతు శాలానామున్న శం మతమ్ ॥ 1 

లలాళుచ ఛ్మదక్ ఫ్టం వానకోష్టంవా కల్పయీత్ 1 

వనమేతద్ద సౌంేేన శేవంతు mon lt 969 
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తా॥ మూడంతస్తుల గోపుర లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు, 
ఫొడవు 7 భాగములు మొదలు 1-1 భాగము పెంపుతో 14 భాగ 

ముల నణికు చేయవచ్చును. గోడ మందము 2 భాగములు, చుట్టుళ 

రచింపవ లెను, మిగిలినది లోపలగ్భహము. చానియొకా వెలుపల. 

చుట్టును 1 భాగము జలమార్లమును, దాని 'నెలుపల చుట్టు 1ఫాగము 

కర్ణ హర్శ్య్యము మొదలగునవి రచించవ అను, దానినుండి చుట్టును 

మొదటి [ప దేశమున జలమార్షమును, దానితో సమానముగా దాని, 

వెలుపల కూటళొలను, మధ్యశాల 8 భాగములు, కర్లకరాటములు 
రి హారములు 16 మిగిలినవి. పూరగమువ లెనే చేయవలయును. 

విసారము 8 భాగములు, పొడన్రు దాని ననుసరించి 16 భాగముల 
వణకు చేయవచ్చును, విసౌగము 9 భాగములు, పొడవు 15 భాగ 
ముల వణకు పెంచవచ్చును, విసారము 10 భాగములు పాడను 

[కవుముగా 20 భాగములవజకు కల్పించవచ్చును. తక 19 భాగ 
ములుగాని 21భాగములుగాని చేయనచ్చును. ఇది మూడంతన్తులుగల 
దాగర| పాసాదము రచించుపద్ధతి. 

నాలుగంతస్తుల రచనయందు పొడవు 19 భా “౫నులు వేసి 
6 7894111 1_19.18 భాగములు నుధ్యకోష్ట విసారము జేయ 
వచ్చును. మిగిలినది అంతరాలము, కర్ణకూటము ల్ భాగములు, 
మధ్య శౌల 5.6.7 భాగములును, అందు భో భ|దము 2 భాగములు 
గాని కీ భాగములు గానిచేన్సి నిరమము 1-2 క భాగము లుంచ 
వచ్చును. లేక హార [ప చేశమున 1-28-4 భాగములు మధ్య 
అను కాలను రచించుచు దాని నిర్లమము 1 భాగము చేయవలయును, 
మిగిలినది అంతేశాలములలో సాసీకా పంజరములు రోచించ నలయును, 

అంకెరాలమున. దిగువ (ప దేశము కోంభము కుంభలిత రచించవ అను, 
భ్మదములతోగాని లేక భ్మద్రములు లేకుండ సాదాగాగాని,కర్ల హా ర్య 
ములను రచించవ అను, హారము, కర్ణకూటము, ఉ త్రరములో 
సమా నముగాని, స్తూవీకతో సమానము గాని చేయనచ్చును. వుధ్య 
వె నము యొక్క శాలయందు భ|దశౌలను రచించవ తను. 
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' లేక పక్షి ఇ అలనె నను రచించవచ్చును. ముజియు ఊహూ ( 

రచించ వ దును. 
వ్ కమువ 

కో నై నను 
జం eR 

గ. ్ట dle 

అసల 
స న. ను. అ" 

పచు+ము, అష జెటము 
వా 

1. ఫై 

హ్ యవచ్చును. అప్ ఉ త్తశారశముగను, "జక కవోతాంకముళ ను, 

ఇలలో . జ్ | 

(పుతికాంతముగన్కు ఇట్లు మూడు విధములు. ఎకేంను కలి.ంచ 

నచ్చును. లఅలలాటమున భ| దకొపముగాని వానవోపమునాని కచించ 

దగును. అది 10 జాగ ముల విసారముకలి, న యుద యుండన ౭ను కుంగ్ 1. 

ఆలోచించి చే నువలయును. ఇట్లు దాలుంకదులు ల చాల 

హర్శ్యనును గోపురమును రచించు పడక, 
ట్య 

17. దాంరగో పురము అంతస్తులు ఆందలి ఇవచములు 

థ్ తస్మాదాయలే
 సర్వస్నిన్ ద్యోగు! జార కకె౦₹0౦ పూర్యవత 19853 

చేదభూతరసాంశేన
 స ప్తభాగాక్టభా్కం ఏవంతు | 

భర్త మానంతు శేమంతన్నా లికం ఛ్రశేక
్ | 254 

భీ త్తిచాహ్న్వంతు వృద్ధిఃస్యాత్ పరిత కక భక్షితః! 

అష్టభాగావసానంస
్యాక్ చాహ న్యామాన

ంమే పూర్యనజ్ బగ్స్ 

మ లే 
క! 

కర్ణ మా రారా
 వ్న్యాసం తదు

 రక కాంతకిం | 

మభ్యకోహ 
మ శాలంతు పూర(వత్పకికల్

వ ఐసెంచ 
సీ 

-జీవంతు బాంతరాలంస్నా తూూ్యూటాసనాం 
oy త్న్ 

అన్య్యాన్వను_క్త క వమూానానాం చతుర్చూమ్యు_ క్తవమూరు
 | 

జ్ 
ప 

i 

నిర్హముంచ (క వేశంవా లంకానగరం వమ దు
న | 

విస్తాశే వసుభాగంస్
యాద్ విభశేక్ |పకిశేనచ | 

తణదరాంకె వృత
ేం భాహే సాలంచపంచ చడిక్రం | 

6 
లి 

వేది రక్త రం 
చతు ర్భాగం 

(త్య Ne ంశేంతె 
సై సవ వ్ స్త 

కేదితుల్యం శీరస్తారం శ్తేహం (ప్రాగు క వన్న 

ద్వెలలాకే మహానాసికట్ ద్వ యో" గవ్వ నానికమ | 

13] 

sp, Ae 

Wl 
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తచ్చాలానాసికంవావీ క_ర్తవ్యాకృతి నాసికా | 

అన్యాంతర [వ దేశేతు త్వ్యుదనాసి (పభూవ్యతె || 

న్మేతనానీ విసాలేతు రస తారనమం భవేత్ | 

(తిక భాగం ది(భాగంచా పంచ భాగ తీభాగికమ్ It 

చతుర్భాగ (తఫభాగంవా మధ్య నానివి శాల తా | 

త తి)భాగక భాగంతు పంచభాగాద్ ద్విభాగికమ్ | 

చతుర్భాగ ద్విభాగంవా కుదనానీ విశాలకం | 

పాదాధికం సమంవావి పాదహీనం తిఫో చృయమ్ | 

ముహానాని మూళితుంగం స్తూవీకా[గావసానకం 

మధ్యనాని తథా మౌళిచ్యాగం తత్సలకాంతకమ్ ॥ 

యుక్వా్యతత్ కు దనానీనాం కారయచ్చిల్ప వి తమః 

శిలాకారం శిఖాకారం స్తూవికానాం. సువ్భృ_త్తకమ్ | 

గలకూటోప సంయుక్తం కు దనాని చతుష్టయం | 

శ్రీ భో గాఖ్యమిదం (వోక్స్ కం మష్టనానీ జయాఖ్యకమ్ | 

శు దనాన్య ర్క సంయు రకం న్డ్ శావి శాలం తర్రై వచ | 

పోడచక్షు[ద నాన్యంగం విమ్షుకాంత మిహ కోచ్య లే | 

తుదనాస్యా తభావింశ దిం|దకాంతం (పకథ్య లే | 

శ్వ దనానీం వినాకుర్యాత్ (బ్రహ్మకాంతమితి స్ట భ్రతీమ్ |. 

గలఘాటం వినాకుర్యాత్. సృాందకాంతం విశిష్యతే. | 

మధ్యనాస్యున్నతం త్, (త నాసికా పంజ రాన్వితమ్ | 

వవంతు ల్లీ శ్రీకరం పో క్షం కరారీనాసికాక్చతం 
శాలాకోష్థం విశే స్తూవి కాంతం (పకల్పయెత్ ||. 

భ ద్రశాలాంతుతత్ కుర్యాత్ సామ్య కాంత ముదీరితం | 

ఏ తానిదవ భేదాః స్వుచ్భిరః సర్వేషు యో జయేత్ | 

980 

281 

282 
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షోకుర ఘనం న శేషు య_త్తలాణై ఏరి(శేవతః | 

సర్వ న్యేం దన్య 'బాహ్యాత త్పాదంత్య క్యా (పకల్పయెత్ 1 288 

అను క్ర మన్యతోగావ్యా | మ్మగాహ్యా మరనీదతి ॥ 268} 

తా॥ విసారమునకు నగము  సెంచిగాని శెట్టింపుచేసిగాని 

పొడవును నిర్ణయించి. అందు ర_5.6.7-68 భాగములు గోడను 

చేయుచు మిగిలిన భాగములను నాలీగ్భహాములను చేయవలయును, 

గోడ వెలుపల చుట్టును 1 భాగము మొదలు 6 భాగములవజకు 

సంచి మునుపటివ ఆనే కర్ణ హర్శ పాము మొదలయినవి రచించవ లెను, 

ఇట్లు నాలుగు అంతస్తుల నణకు చెసి మధ్య కోస ముయొక- విసారము 

పూరో్య_క్ష|పకారము చేయవాన్స్సును. మిగిలినది అంతరాలము 

కూటములు రచించవలయును. ఇందు చెప్పబడనివి కొన్ని యున్న చో 

నాలుగంతస్తుల గోపురమునకు జెన్సిన కొలతలతో రచించవలయును. 
అలంకారముబ మొక్కా సిర్షమములను (శు "సేశములను చెప్పుచున్నాడు. 

వీసారము 8 భాగములుగా (పతిని విఫాగించి అందులో 

సగము వెలుపలచుట్లూ [పాకారమును మిగిలినది వేదిక యును 

చేయవలెను వేదిక విసారము 4 భాగములు. [గీత విస్తారము కీ భాగ 

ములు శిఖరవిస్తారము వేదితో సమానము మిగిలినది [పాసాదము 

వతనే గోపురమునకును చేయవలయును, శెండు లలాటములయందు 

మహానాసీ 1కే భాగము చొప్పునను, శాలానానికమునుగూడ ఆశా 

రమునుబట్టి రచించవ లెను, ఇతరమైన సందులలో వ్షుదనాసికలను 

చేయవలయును, విసారమున న్నేతనానీ 6 భాగము లుండవ లెను. 

రి భాగములలో & భాగములు, 5 భాగములలో శి భాగములు, 

4 భాగములలో కి భాగములు, మధ్యనాసి విస్తారము చేయనచ్చును. 

దానిలో కి లో 1 భాగముగాని, 5 భాగములో ఓ ఫాగములుగాస్తి, 

4 భాగములలో కి ఫాగముకుగాని, త్వ్యుదనాసి వసారముండవ లెను 
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ఎత్తు 1 పాతిక అధికముగాని, తరుగుగాని లేక సమానముగాని; 

చేయవచ్చును. మహానాసి. శిఖరము యెత్తు స్తూవిక మైభాగమ 
వజుకును, మధ్యనానీక నీఖ్రరము ఫలమువ అకును, క్యు దనాసిక న. 

రము అంతకంకు తక్కూవగను ఆలోచించి చేయవలెను, శాల 

పముగాగాని, శృంగరూపము గాగాని, స్తూకికలు గుండముగా 

రచించవలెను, గలకూటముతోగూడి మ్రుదనాసికలు 4 కలది 

శ్రీభోగగోపురము రి క్షు దనానికలుగలది. జయగోపురము 12వ 

నానీకలుకలది. శ్రీవిశాలగోపురము 16 శ్షు[దనానికలుకలది. విష్ణు 
కాంతగోపురము 20 క్షు దనానికలుగలది. ఇం|డకాంత గోపురము 

శ్వ దనాసికలు లేనిది (బహ్మ్ కాంత గోపురముగల కూటములు లేనిది 

న్య-ందకాంత గోపురము మధ్యనాని యత్తును నానికాపంజరములును 

కలది శ్రీకరగోపురము కర్కరీ గానీకములునుు, శాలాకోవ్యము 

స్తూకిక వజకును, దానియందు భ|దళాలను రచింపబడినది. సౌమ్య 

కాంత గోపురముగల కూటములుండి కు దనానిక లులేనిది సామాన్య 

దాగరగోపురము ఇట్లు పదివిధములు. అన్ని అంతస్తుల యందును 

నిర్ణమములను కల్పించవలయును. అన్ని గోపురములవ లె వెలుపల 

పాతికవంతును వదలి రచించవలయును. ఇందు చెప్పబడని విషయ 

ములు | పాసాదలక్షణములయందు జూడవలయును, 

18. గోపురవాతాయన లక్షణము 

న్లో వ శ్న్యేనా తాయనానాంచ లక్షణం విధినాధునా | 984 

_ సన్వేణామవి హశ్మా ్యాణాం మండపాదీ నివాసూని | 

తథావాతాయనస్థానం తథానె చో కవన్నయేత్ ॥ 985 

తో తిలానాంతు తంతంతు నరాణాం హీవ్యలేబుధే : 

నరాణాం జాలకం నరం 'దేవానామవి యోగ్యకమ్ 1 ౨56 
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తద్విసారోదయం సర్వం |పాచినో క్ష వదాచరేత్ | 
పాదపాలికయా యుక్తం ష్మ్యతపుప్పై రలంకృతమ్ | 987 

దేవానాం జాలకానాంచ మధ్యరం[ ధ సవుని(తమ్ | 

ద్విజానాం భూపతీనాంచ మధ్య_స్తంభం వినర్జయేత్ ॥ 988 

మధ్యమం పట్టికాయు క్షం కుర్యాచ్భిల్ప విచక్షణః | 

చై శనం కూ దజాలీనాం మయ్య _స్త సంభం (పసయోూజయేత్ ॥ 

నకుర్యాల్ పట్టికామగ గ్ చ కంవుంచం శుభావవహం | 

ఉ_క్షలక్షణ హీనంతు నహికుర్యాద్య భేచ్చయా ॥ 90 

అర్లనాశం (శవాహినం భవిష్యతి ననంశేయః | 

నాగబంధం తథావల్సి గవాన్ష౦ కుంబరావళ్షకమ్ | 991] 

నగ _స్తికం సర్యత్ భ్యదం నండ్యావరాకృతి సథా॥। 

పుష్పుబంధం నచి_తంగం రత్నసం పె రలంకృతమ్ | 2 

ఏవం వాతాయనరూపం నాగవల్లాది డై దెవణతం | 

ఉకృవద్వి నృ తాయామె నందనం దపదం భవేత్ ॥ 298 

భుజంగ ద్గయమేకంస్యా దేకాదశపదేతిభా | 

నాగ వేదాష్టభాగంవా కు ర్యాద్యా తాయనంబుధః | 994, 

స ప్తస_ప్ప పదంకృ త్యా ప తవల్ల్యూది మండితం | 

యుగ్నాయుగ్ధ పద ర్వాధ చాన్య ద్వా తాయ నేఒవిచ 1 295 

ఏక ది( లి చతుష్పంచ కూతే రం ఫిక పట్టికా | 

తద్విస్తారఘనం సర్వం కుర్యా దై శిల్పని త్త రు& | 995 

గోపురే కూటకోపఫాది (గీచే పాదాంత రే తథా | 

భఘచేవాప్యఘు నవావి యథా వాతాయ సె నైర్యుతమ్ | 997 

అన్యేషాం వాస్తుస శ్యేపాం వో క్షవదైశశే యథా |} 

కుర్యా దార తాయనం నర(ం శీ శ్రీనంప|త్పదాయకమ్ | 298 
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(పథమాత్తు సార్గకరం సట్ వమణ్మాత వృద్ద | 

తత్పంచ బాహుమువధి తివి జాలమితి భవేత్ ॥ 999 

శోభాదిపంచదశచ పంచవిధ ప్రమాణంస్యాత్ [ 

దారేషు చె వవిదితం కధ్యతే ది(గుణోదయమ్ ॥ 800 

ఇతి మానసాశే వాస్తుశాన్నే9 గోపుర విధానం నామ (తయ 
డ్రం శోఒధ్యాయః-- 

తా! కిటికీలను రచించు పద్దతి చెప్పుచున్నాడు. మేడలు 

మండపములు, గృహములు మొదలగువానికి కిటికీలను రచింతుమ, 
"దేవతలకును _నాహ్మణాది నమ_స్స వర్ణములవారికిని విసారమును 

పొడవును శాస్త్రమున చెప్పబడినట్లు రచించవ లెను, కమ్ము యును 

పైన అడ్డముగా వీటలున్కు ప్మతములు, పుష్పములు మొదలగు 

వానితో నలంకారమును, మధ్య రం్మధమునుగల కిటికీని ేన తా 

గృహములకును, _(బాహ్నణులకును, శక్ష్మత్రీయులకును మధ్య_స్తంభ ము 

"లేకుండను, నడుమ పట్టకయును రచించవ లను, వై చభ్యులకును, 

శూ దులకును మధ్య _స్తంభముతో కిటికీలను రచించవ లెను, నడుము 
పట్టికను రచించగూడదు. పెన (ప_స్తరమును మ్యాతము రచించ 
వలయును. ఇందు చెప్పబడని యంశములను యిష్ట్రమువ చచ్చినట్లు 

చేయవచ్చును. కోర్లహీనము ధననాశము వేయును. నాగబంధము, 
వల్లీ, గవాక్షము, కుంజరాత్షము, న సీకము, సర్యతోభ్యా దము, 
నంద్యావ_ర్తము. పుష్పుబంధము, నచ్చి తాంగము, రత్నభూవమీతము, 

ఇట్లు జేదములు కలవు. 9.9 ఫాగములు వేని కెండు నర్పములను 

రచించబడినది నాగబంధము. ఒక్కా సర్పమును రచించవచ్చ్చూను, 

84 భాగములుగాని, లేక 88 భాగములుగాని చేయవచు ను, 
7-7 భాగములువేసి పత్రములు లతలు రోచించవచ్చును, జూనిని 
వల్లీ అందురు. నమనంఖ్య భాగములతోగాని, విషము సంఖ్య mire 

Vas oe ములతొో "గాని, యితరములై న కిటికీలు రబంచవచ్చును, అం, ఘు 
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పట్టక 1-28-45 అంగుళముల మందముక లిగి యుండవచ్చును, 
దానికి రెట్లేంవుగా వెడల్పు కలిగి యుండవలయును, గోపురమున 
కును, కూటము కోన న్ 

© 
ము మొదలగవాని [గవమునను, నంభముల 

నడువును, సిర్ణమనుల యందును, లేక సూత్రము ననునరించియెనను 

తగినట్లు ఆ యూ స్థలములయందు కిట్కేలను రచంచనచ్చును, 1 

క శ. 15 భేదములుగా జేయవచ్చును. అనగా దాగరకోభకు కి దార 
శాలకు ల దా్యార పార (మునకు క్క డాగర |పాసాదమునకు కి, 
దాగ్రర నోపురమునకు న ఇట్లు తెలియవలయును. దారము లన్నిటి 

కీని విస్తారమునకు రెట్టింపుగా పొడవును కల్పించవలయును, 

91. మండప లక్షణములు _ వాని స్వరూపవ 

కాశ్యప శిల్పము లేనే ప అధ్యాయము న్ 
యి, అమె యే ల Ee గో ణ్ | | అభవ శు విశేషేణ మండ సానాంను 6౧న్నణం | 

(పాసాద ప్ర్యైళభూవకాతు |పోచ్యతే ముఖమండపః | 1 

జాలెచ్చుంద వికల్వానా మాభాసనానాం తె వహి | 

పాసాదాది ముఖెమై వ దిశాసులిదిశాసువా | 9 

1 గామాదీనాంతు మధ్య వా దిశాను వీదినాసునా | 

ఉద్యానేవా నదీతీశే తటాకేవాధివాపునః ॥ క్రి 

శేవారం మండపం కుర్య్యాదష్ట దిజు_ఖమండపం | థి | పి ఆ _ 
పాసాదస్యా|గతః కుర్యాన్మండ పానాం చతుష్టయమ్ || 4 

ముఖవుండప మాడాతు |పతిమామండ ళం తతః | 

జాతం డై, ౧రం-చన చతురకత్ స్నాపనార్గం తృతీయంతు నృ త్యార్థం న చతేుర్థకృత || 5 

తెమునై పథమం (పౌగద్ది ్యతీయాది రథో చ్యశే | 

అంతనారాంశన . తానే తాన్ మధ్యహోరాంశ వాకురు ॥ 6 ప్రా రాం౦ళ్చ ్ప 
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మండ పాన్మండ పం తత్ర శాలాజార్థమండ పాంతరం | 

అంతరాలమితీఖ్యాత మాడా తల్పక్షణం (శుణు | 7 

వకద్వి,తి చతువ్పంచ పట్ న పాష్టకంతువా 

నవధర్శ మథోవావీ రుదహ న్త మథావీవా | § 

అంతరాల వి శాలస్య రు దనంఖ్యా (పకీర్తి తా | 

యత యన్నండ పం కుర్యా త్తన్నిన్ పం-క్వా విశేషతః | 9 

ఏక దిగ తిచతువ్పంచ భఛక్యావాభ్యంత రాలక మ్ 

సావకాశాంత రాలంవా భీతి మధ్య వుథావినా | 10 

భీ త్రిమధభ్యాంత రాలం చే త్చార్గ్య యో ర్వేశ సంయుతం | 

ఏకద్వి[త్య 7 పాదంవా వేశం భశ్వ్యక మేనవా | ll 

ద్య యోర్శ భ్యతు ద్యారంవా జాలకొంబా [పకల్పయేత్ 

ఉత్తరే జల ధా రాంశ్చ స్నానార్ధం పరికల్పయేత్ || 12 

యుగ్నాయుగ్నంతు పం క్రి ర్యాఒ భ్యంతరాలం దిగజో శ్రను 

అధిఫానాది సరా్యంగం మండపన్య సమంభ చేత్ | I 

అంతరాలం నమాఖ్యాతం గుణుమండ ప లక్షణం | 

ద్విహ_స్తంతు సమారభ్య ద్విద్విహ_స్త వివర్గనాత్ | 14 

ఏవమేకో నవిశంతు నవధామండపం భవేత్ | 

ఆభాస సదనానాంతు ఆభానం మండపం భవేత్ ॥ 15 

తా మండపములను రచించుపద్దతి చెప్పుచున్నాడు. జాతి, 

ఛందము, విశకల్పము, అభాసము, లను 'దేవాలయములయొక్క- 

ముందుగాని, (పక్క లనుగాని, దిశలయందాగాని, మూలలయందు 

గాని |గామముమొక మధ్యనుగాని, నలుదిశలయందుగాన్సి నలు 

మూలలయందుగాని, ఉద్యానమునందును, చెలువులోను, బేనుని!ి 

అష్టదిశలయందు ముఖమండ పములను రచించవ లెను, (వొనాదము 

ముందు ముఖమండపము, (పతిమాముండ పము, స్నాపనమండపము, 
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నృత్యమండ పము అను నాలుగు రచించుచుందురు, అందు మొదటిది 

_పాసాదముతో సమానముగ నుండవలయును. శెండనది మొదలు 

వరునగా జెప్పుచున్నాడు. లోపల హారములు, మధ్య హోరములు 

చేయవలయును. మండపమునుండి మజిమయొక మండపము శొల 

నుండి మండపము, చేయబడినడి అంతరాలవుగును. చాని లక్షణము 

చెప్పుచున్నాడు, 1984567568. 9.10. 1] హ సములు అంత 

రాల విసాఠము చేయుదురు, న ఆలయము దగ్గఆ నిర్చించు మండ 

పము ఆకొలత ననుసరించి యుండన అను. అంతరాలము 1-9. కి_4& 

భాగములు చేని గోడలలోపలికిగాని లేక గోడల మధ్యకుగాని చేయ 

వచ్చును. అటుల గోడల మధ్యకు చేయబడినయెడల (పక్కాలయందు 

వేశముతోకూడ కొలతకు రావలయును. ముందు 1.8.8 పాదములు 

గాని లేక 1 భాగముగాసి రెంటినడుము దాగరముగాని, కిటికీగాని, 

రచించవల యును. ఉత్తరమున స్నానమునకు జలధారను కల్పించ 

వాలను, నరిగదులుగానిచేవ, గదులుగాని, అంతశాలమును చేయ 

వచ్చును, _ అధిస్థానము మొదలు అన్ని రూపములు మండపముతో 

నమానముగా నుండవలెను. ఇది అంతరాల లక్షణము. మండపము 

ర హస్తములు మొదలుకొని, 28 వా _స్తముల వొక మున సుంచుచు 

19 వా స్తములవణకు 9 భేదములుగా ఆభాన మండపములను రచించ 

వచ్చును. ఆభాస (పాసాదములయందు ఆభాన మండపములనే 

రచించవలయును, ఇతరములు కూడను. 

శో ఏకవింశతి హసాడి ద్విద్యిహ_నస్త స వివర్గనాత్ |. 

స్త తింఠత్క- రాంతంచ వికల్పం నవధాభ వేల్ pr 1o 

ఆభాసానాంచ తద్య|ోగ్యం స్వస్య యోగ్య మథాపివా | 

నవ్య తింశతి మారభ్య ద్విద్విహ_న్త వినర్ధనాత్ 17 

14] 



భారతీయ మహోశిల్సము 

పంవాధికంతు పంవాశత్క్య రాంశం ఛందముచ్య లే | 

స్త పపంచాశ దార భ్య ద్యిద్యిహ_స్త స వినర్ధనాతీ ॥ 110 

సాగ్నిస పకి హసాంతం (పన్ఫ తా డాతిరుచ్యశే || 

తద్విస్తారసమం దెర్హ దీర్గం సమా[శం మండపం భవేత్ ॥ 19 

అథ్యర్థహ న్రమారభ్య వట్ వడంగుల వర్గనాత్ 

పంచహసావధిం యావత్ పంక క్రివ్యాసంతు కల్ప యీత్ 1 20 

సార్థహ స్తం సమారభ్య యావత్సంచ కరావధి | 

గుణాంగులవివృద్ద్యాతు పం క్రి న్యానం (పకల్బ్పయేత్ ॥ ల] 

సార్ధద్విహ_న్త్వమారభ్య షడంగుల వివర్గనాత్ 

స్తంభానాముదయం హ్యేవం _స్తంభవ్యా సమథోచ్య తే | లి 

వన్వంగులం సమారభ్య అర్థాంగుల వివర్గనాత్ | 

వవోనవింశ మా్యతంతు [తయోవింళాంఘి వినృతవ్ం 1 23 

పాడంచ భానురు చాంశే దశ వై చాష్ట వాభవేత్ | 

మూూలాకారాం త్తదేకాంశ హీనమ|గతలం భవేత్ [| ల 

తలి పార్థతలోత్తుంగం సామాన్యం సర్వమండ శే | 

కలిపోచ్చేతు భూశాంేే ది(భాగంచ తలోదయమ్ ॥ 2 

ఆం|ఘీతుంగాగ్ని వేడక ఫాగంవావి మసూరకం | 

ఉపవీళ మధిఘ్రాన శేవలం వామసూరకమ్ | 26 

ధరాతలసమం 'పోళక్తం ద్విగుణం తిగుణం తువా | 

ఉపపీళోదయంఖ్యాత ముపవీఠార్థవత్తువా I 97 

ఉప విఠమధిష్టానం చరణం (పస్తంతథా | 

నీవ వేశమలంకారం గూణ్యం[ పాగిన విద్యతే | లి 

ప_తి తయ సమాయు క్షం పోడశ స్తంభ నంయుతం | 

కలాల్పనానికో పేతం మ భ్యేకూటంతు వవవా | 29 



ముండపంవాథ సరత చతున్దాగవయుతంతువా | 

ఇహ దిడ్వార మేకంవా ద్యయంవా జాలకో ఒప దిక్ | 80 

బా హేసో పాన సంయుక్తం చి కితంతో రణాటదిభీః 1 

తోరణాది విహీనంనా కల్పెవం (పథమభవేత్ ॥ ప్రి] 

తా! వకల్పమున 21 హ_సములు మొదలు 2 హ నముల 

సెంపుతో 87 హా స్తములవణకు 9 భేదములు వికల్ప పాసాదమున 

ఈ కొలతలతో మండపములను రచించవలయును. ఛందమున $9 

హస్తములు మొదలు £ హస్తముల పెంపుతో 55 హ_స్రములవజక్రు 

9 విధములు. బివి ఛంద్మ పాసాడమున రచించు మండపముల 

కొలతలు జాతి వముండపములకు 5౪ హస్తములు మొదలు & హస 

ముల చొప్పున సెంచుచు 78 హస్తృములవజక్షు 9 భేదములు. ఇవి 
జాతి వా సాదముల యందు రచింపదగినవి, మండపమునకు విసార 

మును పొడనును నమానము నుండవలయును, 1 హా స్తము మొదలు 

కొని 6 వాంగులముల చొప్పున పెంచుచు ర్ హ_న్తములవ అకు గది 

మొక్క- విసారమును చేయవలయును. 1కే హృస్తము మొదలుకొని 

8 అంగులముల చొప్పున సపెంచుచు 5 హస్తములవజకు 29 భేదము 

లుగా .గదిమయొక్కంం- విసారమును కల్పించవచ్చును. లి హస్తములు 

మొదలుకొని 6 అంగులముల వొప్పున సుంచుచు సృంభములయొక్క.. 

మెతును చేయవలయును, స్తంభము మొక్కా విసారము ర అంగుల 

ములు ముదలుకొోెని శే అంగులము వొప్పున పెంచుచు 19 అంగుల 

ములనణుకు 28 భేదములుగా రచించవచ్చును. _న్తంభముమయొక్క- 

లావు 12.11.1068 భాగముచేనీ మొదలుకంకె చివర ఒక్క భాగము 

తగ్గించ వలయును, నంభముయెత్తులో సగముపైన |ప_స్గరమును 

చేయుదురు. _ సృంభముయెత్తు 5 భాగములుచేసి అందు 2భాగములు 

గాసి, _స్తంభముయొత్తు కి భాగములుచేసి అందు 1 భాగముగాని, 
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4 ఛాగములుచేసీ 1 భాగముగాని, అధిష్టానమును కల్పించనచ్చును, 
ఉపవీఠము అధిష్టానముగాని, "లేక అధిస్థానమును మాతమేకాని 

చేయనచ్చును. అధిష్లానముతో సమానముగాని, రెట్టింపుగాని, శేక 

శెండు వంతులు యెక్కునగాని ఉపవీఠముమెతు చోయుదుకు, 

ఉపవీఠము; అధిప్లానము స్తంభము, |ప_స్తరము, నిర్షమము, వే 
నవ్వు అలంకారములు. ఐవి అన్నియును _వానాదమున జేసినశ్లే 

చేయవలయును. గనులు మూడు వరునలును, 16 సృంభములును, 

16 అల్పనానీక లును, మధ్యశి ఖరమును, కలశమును, చుట్టును మండ 

పమును మణేయు నాలుగు జ్యారములును, "లేక యిష్టమువచ్చి న 

దిశన యందు ద్యారము ఒకొశాకా టిగాని రెండు కౌంగుగాన్కి తేక 

కిటికీలు కోహములుగాని చేసి, "వెలుపల మెట్టును, తోరణములును , 

చేయవచ్చును. తోరణములు లేకున్నను చెల్లును, ఇది మొదటి 

మండపము, 

శ్లో! చతుర్భక్యా విశాలంతు అన్ట్రదిద్ద్యార సంయుతం | 

పూశ్వాపరద్విసం తాక భక్వా విస్తారన్మవకమ్ | రి 

మధ్యమాం ఘం పరిత్యజ్య ఊస్యైకూటం ద్యిభాగికం | 

వసుపంజర సంయు కం ది(తీయం మండపం భవేత్ ॥ bE 

పంచభ క్యా విశాలంతు మ గ్యేకూటం ద్వి ఖభాగికం | 

మండపం పరితో౭ంశేన దాాతింశ చ్చరణాన్వితమ్ || రో 

భానుడి(గుణం రాష్ట్రం పంజరాష్ట్రకము సంయుతం | 

అహ దిగ్చాగర సంయుక్తం ద్యారము తై “క కుడ్యక మ్ 1 లర 

ద్యారస్థానేతు సోపానం సరాగలంకార సంయుతం | 

కుడ్యకుంభ లకాడెస్తు భూపితంతు తృతీయకమ్ | 86 

చతుర! శంతు షడ్భ క్యా మ ఫ్యేహటం ద్వి భాగికం | 

తత్కూ-టమష్ట పాడాధ్యం మ్య రంగ ననూయుతమ్ | 9? 
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చతు నార నమాయుు క్ష మప దిగా(రమేవవా 
ద ౨ లది 

ద్విభ క్యాఒవీ హృతంచెవ భక్వ్యాది (పథమాయుతమ్ 1 88 

ఉల అ కం ల అపష్టదిగ్భద సంయు కం చతుర్దిగ్భదమేన వా | 

చ త్యారింశతి చాప్తాం! ఘీ యు కంనా తత యోజితమ్ 1 89 
on) 0 

చతుర్విం శాల్చనా సాఢ్యం కుడ్యకుంభ ల తాన్వితం | 

తోరణాష్టక సంయు కం చతుర్థం మండపం తిగదమ్ | 40 

చతుర] శంతు సపాంశం పష్ట్యంమైక నమాయుతం ॥ 

నవఫాగేన తన్న భ్యా కూటంవా మండి తాంగణమ్ | 41 

దా(| కింక దల్చ్బనాసాథ్యం చతుర్ది గద సంయుతం | 

1తిభాగై కాంశ విసొరం నిర్లమం ముఖభ దకమ్ ॥ 4&2 

మధ్య రంగ నమో పతే వుష్టకుడ్యు సమన్వితం | 

సరారలంకార సంయు కం "పంచమం పరికీ ర్తి తమ ॥ 48 

యుగ్యాశమష్టభ క్యామె 0 అశీతి చరణాన్వితం | 

చతుర్భాళే తన్న క్యా డోర్జ్య్యకూటం (కకల్పయత్ || 44 

చతురి గర సంయుక్త మష్టదిగ్ర్వార మేనవా | 
దద 2 గట ది 

ముఖసో పానమగ్న్య్యం చె రాగనస్న్మీ వ నమణ (తమ్ | శీర్ 

మద్య రంగ సమాయు కం పుడష్టనాసికాన్వితం | 

సరాగలంకార సంయు కం పష్టంతు మండపం భవేత్ | 46 

తా॥ విసారమును క్రీ భాగములుచేసి 8 దిక్కుల ద్వారము 

లును, తూర్పు పడమరలు శెండుగదుల వరుసలుగా నిర్లమములుచేసి 

మధ్య_స్త స్తంభము లేకుండ చేసి పెన కూటము 2 ఫాగములును, పంజ 

రములు రి చేసిన యొడల రెండన మండపమగును. విసారమును 

ర భాగములుచేసీ మధ్యకూ టము లి భాగములును,ముండపమ' చుట్టును 

1 భాగము కిల స్తంఛములును, ౨గ్కీే తలములును, పంజరములు 
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రి యును, 8 దిక్కుల ద్యారములును, జా్యారము | పక్క-గోడ యును, 

దాగరమునకు మెట్టును, గజతుం డాద్య లంకారములును, కుడ్య 

_సంభములు, కుంభ లతలు, రబెంపబడినది. మూడవ మండపము 

చతుర్మశమును 6 భాగములు చేని మధ్యభాటము ౨ భాగములు, 

ఆకాటమునకు రి స్తంభములు, మధ్య రంగ మును కే దిశల జ్యా 

ములుగాని, లేక రీ దిక్కుల ద్యారములు గాని, రెండు రెండు ఫాగ 

ములుగాని, గి భ| దములును లేక 4 భ్మదములు గాని, 48 స్తంభము 

లును, 24 ము దనాసిక లు, కుడ్యమున కుంభలతలు, రి తోరణములు 

క్లది నాల్లన మండపము. 

చతుర] శమును 7 భాగములుచేని 60 _స్తంభములును, జా? 

నడుమ 9 భాగములు కూటమును, అంగణమును శి2 ముదనాసక 

లును, కీ భ్మదములును, ముఖభ దము లి భాగములును నిరముము 

1 భాగమును, మధ్యరంగమును లేక రీ గోడలును నము సమన 

అలంకారములును కలది అయిదవ మండపము. నలుచదదరమును 

రీ భాగములుచేసి 80 _స్తంభములును, దాని నడువు 4 భాగములు 

ఉార్జకూటమును, కే దిశల దారములును, లేక రి దిశల చా దము 

లును, ముఖ సోపానము కి భాగములును, గృహానిర్షమముతో స్యా 
లంకారములు కొలది, ఆజవ నుండపము. 

న్లో! చతుర శం దళాంశంతు భానుద్యయ గజాం|ఘీకం | 

మభ్య వై వాష్టదిగ్భాగ నవకూట సమాయుతమ్ ॥ 47 

కూటోపరిని వ తాం శతు త్యంత రాలం (పకల్పయేత్. | 

పాళ్శాాన్ను ఖేన సోపానం దిశిభ్యద నమన్వితమ్ | 48 

సరా(లంకార సంయుక్తం స_పవముం మండపం భవేత్ | 

రు దభ వ్యాయుగా శంతు మధ్యా త్యం శేన కూటకమ్ ॥ 49 
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ముఖేసోపాన సంయుక్త మష్టదిగ్భద సంయుతం | 

దాగరనుతే వ కుడ్య్యాంశ్ మష్టభాగావ సానకమ్ ॥ ర్ం 

స ఠతాాలంకార సంయు ర్ మష్ట్రమం మండపం భవేత్ | 

దాగదశాంశే యుగా(శంతు మధ్యే త్యం సన కూటకమ్ |! ర 

మండపన్య తుబా హేతు అం శేనాలిం ద మిష్య శే 

తద్ (త్యం శేనతు విసార స్మి పొ-ంతంన్నా చ్చతుర్దిశి ॥ ర్ి 

ఇను స వ నివుం పాద మాద్యం” నతు కల్పయేత్ | 

సర్వాలంకార నంయు కం నవమం మండపం భవేత్ ॥ న్ర్లె 

ల ఎం ఎఎ సుతే మండపన్య తబాయతం | 

తస్యోచిత విభాగంతు కృతాగవా మండలం కుకు ॥ ర్డీ 

పం క్కి తయ విశాలంతు పంచపంక్యా మిశాలకేం | 

వక పార్శేషపు రవ" ఒథ దాగరమంశేన కల్పయేత్ || ర్ర్ 

పా ర్మే్యద్యారయుతం బ్వెతు తింశడం మై నమనస్వితం | 

త జవపరితోఒంశేన మండ పాభ్యంత శేరనః ॥ = 45 

లు పాదే ద.ర్లన్రం పానం కుర్యా దష్ట వింశాం| ఫి నంయుతం | 

పు రేసార్శ స యుతంచేత్తు చరణం వాష్టవింశతిః ర్ 

అఖథవాడ్వారహీనంతు (తిరష్ట చరణాన్వితం 

వాదం (క త్యల్పనా నాఢ్యం -పేదిజాలక తోరణమ్ |! న్ 

నానాకుంఛభలతాదె స్తు కల్వితం పథమం ఛచేత్ | 

చతుర్భ త్తి విశాలంతు ఆయామేతు వడంశకమ్ | 59 

మండపం పరితోఒంేేన కరాటమభ్యంత శేతరం | 

ద్విభక్సి వి _స్తలితంమైన భక్వ్యాతు ముఖభ|దకమ్ | 60 

జ్యాతింశచ్చరణో పేతం మండపంతు ద్వితియకం | 

వి శాలపంచ భకారన్యా దాయా మేన _పుభ_కయః 61 
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(తిపంచపం క్రీ విస్తారం సీరం మభ్యే సభాభవేత్ | 

మండపం పరితో౬౦*ేతు అష్ట దిగ్భదడ సంయుతమ్ ॥ 69 

చత్యారింశతి పాదాథ్యం స ర్యాలంకార సంయుతం | 

వేదికా ద్యైః సమాయు కం తృతీయం మండపం భవేత్ ॥ 68 

రసభ కివి శాలంతు వసుభక్వాయతం భవేత్ | 

ద్విచతుర్శి ర్తి విసారం దీర్భం మధ్వ మహోదయము ॥ 64 

మండపం పరితోష్టాంశ మష్ట దీరకభ దకం । 

పషష్టిసంఖ్యాం[ ఘీ సథయు కం చతుర్ధ మండపం భవేత్ 1 65 

తా! నలుచదరమును 10 భాగములుశోని కిల్లి నంఛములును, 

మధ్యను 8 దిశలయందును మొత్తము 9 కూటములును హూటము 

ఎన నిరమము 1 భాగము అంత రాలమును, దా్యారముయొక [= యిరు 

వైపుల మెట్టును, నలువె పుల 'భ| దములును, అన్ని అలంకారము 

లును కలది ఏడవ మండపము, సమచతుర్మశమును 11 భాగములు 

చేసి మధ్యకూటము తీ భాగములును, ద్వారము నసోపానములును, 

రి భ|ద్రములును, డద్యారముననగోడ 1 భాగమును, 8వ భాగమువణుకు 
సమస్తమైన పనులుగలది ఎనిమిదవ మండపము. చతుర|శమును 

19 భాగములుచేని మధ్య క భాగములు కూటమును, మండపము 

వెలుపల 1 భాగము అలిందను:నూ దానియొక్క నిర్రమము రి భాగ 

ముల్కు నాలుగువై పులన్క 64 నంభములు మొదటిలంతస్తు రచించ 

వలెను, 9ది తొమ్మిదవ మండపము, మజియు విసారమును వాడ 

వును యిష్టమువచ్చినట్లు కల్పించి విసారమున కి వరుసలగదులును 
పెడవున 5 వరుసల గదులునుచేన్సి ఒక (పకరానుగాని తేక ముందు 

గాని 1 భాగము దారమును చేయవలయును, పుకాలయంద 

రెండు ద్య్వారములున్వు క0 _స్తంభములున్కు దానికి చుట్టును 

1 భాగము మండపములోపల లుపలనిడుపు 6 భాగములు తస్టించి 
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28 _స్తంభములతో ముందును దానికి ఒకవైపున ద్యారముతో ను 

లేక 24 స్తంభములతో నే ద్యారములేకుండ గాని, _స్తంభమున కుడ 

నాసీకలును, ఏధిజాలకము, తోరణము, అనేక కుంభలతలు రచింప 

బడినది. దీర ర్హచతుర శే మండపములలో మొదటిది. మజియు 

విసారము 4 భాగములు, ఫొడవు 6 భాగములుచేనసి మధ్యకూటమును 

చుట్టు 1 భాగము, ముఖభ్యద్రము విసొరము 2 భాగములతో రచించ 

వలెను. పలి స్తంభములు కలది దీర రృచతుర్మశ వముండపములలో 

"రెండవది. విసారము శ్ భాగములు, ' పొడవు 7 భాగములువేసీ 

మధ్య 8 భాగముల విసారమును, ర భాగముల పొడన్రునుల నభను 

కల్పించి మండపనును చుట్టును 1 భాగము అష్ట దికుు-లయందు 

భదములన్కూ 40 స్తంభములను రచింపబడి వేదిక మొదలగు అన్ని 

అలం కారములుకలది. దీర్ల ర చతుర కే మండపములలో మూడవది. 

విస్తారము 6 భాగములును, పొడవు రీ భాగములునుచేసి మధ్య 

విసారము ఓ భాగములు, పొడవు 4 భాగములుగల మెత్త న మండ 

పమును చుట్టును 8 భాగముల విసారమున రి పొడవెన భ| దము 

లను, 60 స్తంభములను రచింపబడినది. దీర్గ ర్వ చతుర్ మండపము 

అలో నాలుగవది, 

శ్లో॥ -తాశేస_ప్ప విభాగోతు నవభక్యా యతాన్వితం | 

(తిభక్సి విస్తృతపంచ భక్య్యాయాను సమంకరం | 

తార తయాదళొంశేన మధ్యాంశాంశేన కుూూటకం | 

అప్ట్రదిక్కు-డ్య నంయు కం చతుర్షిగ్భ్యద సంయుతమ్ | 67 

(ముఖే పంచభాణేన ముఖభ దం | పకల్పయీత్ | 

సద్యయం నప్తతిభశ్యా తథాంఘిక సమన్వితమ్ ॥ 68 

సన రాగలంకారం నంయు కం ద్యాదశం మండపం భవేత్ | 

(తిపంచప పం క్షి విసార మాూాయావుం చతుర శకమ్ | 69 

15] 
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మభ్యాకూటం గుణాం శేన శేదనే ఊర్ల ( సమమ్మితం | 

గుణాంశం విన్ఫృ తాయామం ముఖభ్య ద సమన్వితమ్ ॥ - గ 

అష్ట దిక్కు-డ్య నంయు క్తం మాయ శతాం|ఘు నమనిగతఠ 

నదిగపంణాళేదధిక ద్యిశతం చరణైర్యుతం | 7 

సరాగలంకార సంయు కం ముండ పంతు (తయోదశం | 

ఫోడ శాంశే యుగా శంతు వు భ్యమాటంతు పోడశమ్ ॥ 72 

తదశీతి సమాయుక్తం ద్విశతం పాదముచ్యతే | 

ముఖభ[ ద నమాంశేన తదర్ధె నేత రేదిః ॥ 73 

సర్వాలంకార సంయు క్షం మండ పంన్యా చ్చతుర్ణశం | 

వవం హీమనుభేచేన యుగా[శం మండపం విదుః ॥ 74 

వత ఊర్ల (౦ చతు స్ర్రింశ దంశం నీమానసానకం | 

చతురకో మండపఃస్యా తృర్య్వాలంకార నంయుతః ॥ 75 

భీత్తి స్తంభంచ పరితః కర్తురిచ్భాన శాన్న యేత్ 

సమా శేమండ పం త్వేద మాయా శమథో చ్య తే I 76 

విసారం పం క్రితుల్యం స్యాత్ సాయతం వాఒథపం కృయః | 

విసారం పం కి మానంతు గుణాంగుల వివర్గనాత్ I 77 

సష్టవింశాంగులం యాన తావదాయతళం వోదితం | 

వృద్దిక్షీణం తథ్రావాఒథ మండ పేతు కరోదితమ్ ॥ 78 

నా! శ యేత్తుకరం పూర్వ మండపంతు నమాచశేత్ | 

అశెవఘట సంఖ్యాతు (పాగ్య్గదాయామమాచ శేత్ | 79 

మండపే పరితోఒప్లాంశే నాష్టదిగ్భద సంయుతం | 
ఠి రు 2! 

తిభ కివి సృతంచై న భ శ్యాతన్నుఖ భ|దకమ్ | 80 

సప్తతిస్తుద్యయాధిక్యం పాదమిత్య భిధీయ శే | | 
సర్వాలంకార సంయు కొం పంచమం మండపం భవేత్ ॥ 8! 
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నసుభ కి విశొలంచ దశభ కా తభాయతం |! 

ద్విచతు రాగ విసారం దీర్భంమధ్య మహోదయమ్ | 82 

పరితో ముండపోహ్యంశం ముధ్య_స్తంభ వివర్థితం | 

ఇం దదిజ్బుఖ భ|చంచ చతుర్ ద్వ్య్వం శనస్ము వత | 88 

మల్ణనత్యం|ఘు సంయు కృం సరాగలంకార సంయుతం 1 

వస్థంతు మండపం హ్యేవం (పోచ్య లేతు ని వార్లక్షమ్ 1 84 

నవభయ్యూ విశాలంతు రుుదభ క్యా తథాయతం | 

(తెపంచ భి విసారం చీర్దంమ భ్యే నభాభవేత్ 1 రక 

వరితో చేదభాగంతు మండపం పరికల్పయేత్ | 
(తిపంచభాగ విస్తారం దీర్ణంస్యా న్ముఖభదకమ్ | 86 

న రాగలంకార నంయు క్త మష్టమం మండపం భచేత్ 1 

అప్ట్రదిక్ వాదరురంగం౦ స్యాత్క-ల్ప'యేచ్చల్ప వి త్తమః || 87 

చవంహి నునుభేదంచ సాయతం మండపం విదుః ॥ 8743 

తా॥ విస్తారము 7 భాగములు పొడవు 9 భాగములు, మధ్య 

విస్తారము కీ భాగములు, పొడవు 5 భాగములు, విస్తారము పొడవు 

నిర్గ యింపబడిన ముధ్వరంగము చున కూటము రచించవ లెను. రి 

దిక్కు-లను గోడను రచించవలయును. 4 దిశలయందు భ దములును, 

ముందు"వె పున ముఖభ దము. త భాగముల విసారముతో రచించ 

వలెను, 72 స్తంభములునూ సమ_స్త మైన అలంకారములును కలది 

దీర ర చతుర శ మండపములలో పది శెండవది. విసారము 15 భాగ 

మేలును, అబే పొడవును మధ్యకూటము కి భాగములు నలుచదర 

మును ముఖభ దము శి భాగములు నలుచదరముగను, ర దిక్కు 

యందును సోడలును, పొడవెన _సంభములును, ల్రిగ్రలి స్తంభము 

లును అన్ని అలంకారములు కలది. చతుర్మశ మండపములలో 
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| 

పదుమూడవది. మజీయును చదరముగల దానిని 16 భాగ ముబునేసీ 

మధ్య 16 భాగములు కూటమును 260 సంభములును, ముందు 

వై పున మండపముకో సమానముగా ముఖభ్మ దమును, ఇతర దిశే 

యందు అందులో సగము గలముఖ భ|దములును, అన్ని విధములై స 

అలంకారములును కలది చతుర్భశ మండపములలో పడునాల్ల నది, 

ఇట్లు నలుచదరమున పదునాల్లు విధముల మండపములు చెప్ప 

బడినవి. వీనికిపెన శి& భాగములవజకును, చతుర్య్శశ మండపము 

కొలతలుకలవు,. గోడయును, స ం౦భములునుు, చుట్టును క రయొక్క 

యిహ్రానుసారముగ చేయవచ్చును. 

ఆయతా[ళ మండపములను చెప్పుచున్నాడు, వి దారమును 

10 భాగములుచేని పొడవు విసారముకం కు కి అంగుళముల చొప్పు; 

ఒకొక్క- భాగమునకు పెంచి పొడన్సనుకూడ 10 భాగములు 

చేయవచ్చును. ఇటు ఒకొక్క భాగమునకు £7 అంగులముం 

వనజకు పెంచవచ్చును. ఈ|పకారము™ రచించినను రచించవచ్చుూను, 

అధిక సంఖ్యయందు మాతము పూర్వము చెన్పినక్తు రచిం-చుట 

యు కృము. మధ్య నాలుగు భాగములు కూటములున్కు నలువమాలళ౪ 

యందు కి భాగముల చొప్పునను, 16 సంభములతోను రచించ 
వలయును. కూటమునకు నలువె పులను లి_9 స్తంభములను కల్పిం 

చిన యెడల మొత్తము 72 సృంభములగును. మండపము చుట్లును 

8 భాగములు చేనీ రొ భ| దములను రచించవలయును. ఒక్కా-క్క 

భ[దమును కి భాగములు వేనీ అందు 1 భాగము ముఖభా దమును 
రచించవలయును. అన్ని అలంకారములను కల్పించన అను. డిర్గ 
చతుర శ మండ పములలోనిది ఐదవది. వినారము గి భాగములు 

పొడవు 10 భాగములు వేసి మధ్య విసారము 2 భాగములు వాడవు 

4 భాగములు రంగమును కల్పించి చుట్టును మండపము 1భాగమును 
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'తేనద్విగుణ నీ వంతు అభయస్థాన మండే | 

యస్తే రుఖ్బూగ్ని భార్లైకం భాగంస్యా దామలోదయమ్ ॥ 9 

ఆడా సమత లేస్థి త్యా సవ్యవాద పురస్బరం | 

సోపానారోవాణం విద్యాన్మర్య్యానాంత విధీయ'కే || 96 

మండపం హ్యానమాఖ్యాతం గోపురం ర్రసణును వత 1 97 

అతి కాశ్యపశి ల్పె మండ పల క్షణం చతుశ్చ త్యారించః పటలః | 

తా! మండపము లన్నిటికిని గోడవిసారము సృంభము. ఫోడ 

వ్రతో సమానముగాని, అంకణములలో 8-4 5.6.7 వ వంతుగాని, 
దారునంభముతో నమానముగాని, ముఖభ్యదము లన్ని యును 

గుం్యడముగను, (మక్ గ్ర్రాలయందు మెట్టును గజ మండనులును, 

5678-9 దండముల విసారముగను, గజ మండపముల పొడ 
1 దండము 11-1: 2 దండములు చేయవచ్చును, యవప్లీకి యె న రీకోణ 

ములలో గజ మండపమును రచించవ లెను. దాని నిర్లమము కింపురుని 

జొమ్మునకు ముందుగాను, తొండము చివర మొగ్గవ లె నుండవ లెను, 

మొదలుమొక్క- లాన్రులో 6వ వంతు తక్కువగా చివరలాను కలుగ 

జేయవ లెను. గజ మండపముల నందున నరి సంఖ్యగా గాని జేసి 

సంఖ్యగా గాని, యస్టిసంఖ్య నుంచవచ్చును. 1 దండము కటక పే! 

2 దండములు. ఇట్లు విస్తారము చేయవచ్చును, దానికి రెట్టింపుగా 

నిర్షమము కల్పించవ లెను. యవ్షియెత్తు 8 భాగములు చేని అందులో 

1 భాగము మ సృకమును చేయవలయును. మొదట సమతలమునుండి 

క్రమముగా 2 బెప్ఫున సవ్యముగా మెట్లు రచించవలయును, 

ఇది మండపముల లక్షణము. శిల్పరత్నము లిరివ అధ్యాయమున 

ముఖమండ పము, అర్చనా మండపము, అధివాన మండపము, నాట్య 

మండపము అని నాలుగు విధములు చెప్పబడియున్నపి. కాని 

యింతటి [క్రమముగా కొలతలు మొదల/సనవి చెన్పీయుండ లేదు. 
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20. మానసారుని మండప భేదములు 

తత్ స్వరూపములు 

మూనసారము కికీవ అధ్యాయము : 

శో న ర్వేషాం మండ పానాంతు లక్షణం వక్ష్య ₹౬ధునా 

(తే తిలానాం ద్విజాతీనాం వర్షానాం వా స యోగ్యకమ్ | కే 

భో కి మానం తభాభి త్తి పిసారం చాప్యలిందకమ్ | 

(కపాంగం మెండపాకారం పంచబేద సృఫోచ్యతే | 9 

అధ్యర్గ వాస్తమారభ్య వట్ వడంగుల వర్గనాత్ 

పంచహిసాంతకం భతి పంచదశ విశాలకమ్ ॥ 9 

వినారస్య సమా దే ర్ మధికం చెకమేవవా | 
నం! చ రె లై షా 

వినారద్వొిగుణాంతెంచ ఏకే కాంగుల నర్గనాత్ | 4 

విస్తారాపాంశే కాంశేన నర్గనాత్ ది(గుశాంతెకెం | 

ఏవం 'భక్వాయతం (పోక్తం భక్షితార మిహోచ్యతే ॥ ర్ 

ఏకహ స్తం సమారభ్య షట్ వడంగుల వర్థనాత్ | 

భక తారం ద్విహనాంతం భుంచభా పరికీ రి తమ్ | 6 

వకభి తి ద్విభిత్తివా లిందవిసారమేవచ | 

అధిప్పానం వినాకు ర్యా జ్ఞన్నాది (పస్తరాంతక్షమ్ | 7 

అథవా పాదవంశంచ సంయు కం తత్ (ప వాంగకం | 

కుదిరం చందనంచె వ పూతిపాదపదారుఖిః ॥ రి 

అనె వః సార్యదుమైః [పో క్షం హేవుద్యు కదారుచ | 
| QQ Qa —O 4 

మధుకం శ్లీరిణీసాల మన్యత్ (పదు మో తే మన్ | 9 

అథ వాశిలా సంయుక్తం (పపానర్వాంగ మేవచ | 

శుద్ధం మి శంచ సంకీర్ణం యథాశోభం బలంతుయత్ ॥ 10 
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యభథాలాభం [దుమైః నృంఛి ః వంశేత్వవసార వృక్షకం 

(కముక౦_స్తంభయు కతా ఘాత యేత్ స్టాపయత్సుథీః 11 

[కముకై ర్యంశ యు క్రంవా వేణుభీశ్ళ్చోర్ధ్య్యవం శకం | 

దీర్హంచ తి ర్యగర్థంశం చోస్ట్వేతద్' దీర్హ వంశకమ్ | | 

నాలిశేరదవై తావి బిధ్యా త్యాచ్చాదనం భవేత్ | 

అనై్యైరవిదవై ః స్వే ర్యథాలాభం వితానయేత్ ॥ 18 

వాలేన తగచలం త్మ కుర్యాద్దకీణికా[పపా 

[పపాంగంచ |పపాక్స్వె తత్కు-శ్యా త్తత్త ద్విచక్షణః 1 14 

దేవాలయమే గృ హేవావి మండ వేప్పథగేవవా | 

అంత ర్యావి బహి రార్టివీ పరితస్తు యధథా[పపా | 15 

య్మత్రచేశి పపాంకుర్వ్యా త్త తదోపోన విద్యతే 

బ్రతి (పపాంగ ము కంతు మండపం వక్ష్య లేఒధునా 1 iI16 

తా॥ అన్ని విధములైన మండపములయొక్క- లక్షణములను 

చెప్పుచున్నాడు. చదేవతలకును, _వాహ్మణులకును, అన్ని కులముల 

వారలకున్కు తగిన కొలతలు, గోడమందము అలిందము, పవాం 

గమ, మండపాకారము ర్ విధములుగా చెప్పబడుచున్నది. 

13 మా సము మొదలుకొని 66 అంగులములు సెంచుచు శ్ హసన్న 

ల వ ఆకు 15 విధములుగా గోడను రచించవచ్చును, వెడల్పులో 

మూనముగా పొడవుగాని లేక 1-1 అంగులమును పెంచుచు 

ట్రంపు వజకుగాని, లేక్ విసారమును రి భాగములుచేసి అందు 

ఒక్కక్క భాగమును పెంచుచు శెట్టింపువణుకుగాని ఇట్లు పొడ 

వును కల్పించవచ్చును. మజియు 1 హన్నము మొదలుకొని 66 

అంగులముల వోప్పున సపెంచుచు కహ సములవణకు 5 విధములుగా 

జేయవచ్చును. 
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ఒకఠానోడ గాని, కెండు గోడలుగాని, అలిందములతో గాని, అధిప్టా 

సముకాక జన్మస్థానము మొదలు (స్త సరము వనజకు రచింపదగును, 

లేక నెదురుబొం౦గులను పాతి పందిరివలను రచించ వచ్చును, 

చండ, చందనము, దేవడారును, ఇతరములౌ న చేవగలదారున్రలు, 

మేడికల్టు, ఇప్పు, పాల మద్ది, కట్టలు, ఇంకను యోగ్యమైనవియును, 

గాసి జాతి చక్కని కట్టడముతో ఎక జాలి డగజాతి, |తిజాతి 

మున్నగు ఛేదములతో యిహానునారముగాను, అందముగాను బల 

యు_కృముగాను రదింపడగును. ఒకప్పుడు సంభములకు వెదురు 

బాందులుగాని, పోక మానులుగాని, నాటనచ్చును, అయితే 

పోక] మానులనునాటి వానిపై న వెదుమబొంగలను వేయవచ్చును, 

మొ తము వెదురుతోను రచించవచ్చును. మైన కొబ్బరియాకులను ల 

కప్పన లను. లేక తాటి యాకులు మొడజై నవికూడ కప్పవచ్చును, 

గాలికి కదలకుండునట్టు గట్టగా రచంచవ లను, "దేవాలయము, 

గృవాము, మండసపమ్ము, మొదలగు వాని యందును, చేశ ఒంటరి 

“గాను, లోపలను, వపలుపలను, చుట్టును, ఈ50డిదిసె కల్పంచవచ్చును. 

అలుల కేర్చొంచుటవలన దోపముశేదు. ఇక మండప లక్షణములను 

EN -జీవాలమయేము నశ్వేషు సమ్ముఖే బహుమండపం 1. 

పుణ్య శ్నేలే తభా రామే గ్రామాడావాకు వు నమొ | 17 

చతుర్తి ర ము వనిదిక్ష(వి చాహ్యాభ్యంతరతో ఒధవా! 

నరాణాం గృహమ భద సంముఖే మండపంతువా 1... 18 

సర్వేషాం వాస యోగ్యంచ నుండళం యాగమండపం | 

నృపాణామభిశు కార్గం మండపం న్ఫ_త్తే తముండపమ్ ! 19 

పాణివీడన సిద్ధ్యర్థం త్ర? ఛామైత్యంచ మండవమ్ | 

ఉపనయన మండ్పంచై వ తథాచ స్నాన మండపమ్ 1 £0 

16] 
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అర్భకానాం ముఖాలోక మండపం నతీమండపం | 

శ రార్థం మండపం చైవ చాగ్ని కార్యార్థ మండపమ్ ॥ 

సుఖాన్వి ఆర్థం కల్సేత మండపం విధివత్ మాత్ [ 

మండ పానాంచ సర్వేషాం స్థానము కం పురాతనె;ః ॥ 

[పాసాదాభిముఖే సప్త మండపం కల్పయేత్ [కమాతశ్ | 

ఆచాతు స్నపనార్లంచా ధ్యయనార్థం ది(తీయకమ్ || 

విశేషం స్నపనార్థంచ మండపంచ తృతీయకం | 

చతుర్థం (పతిమాగారం పంచమం గ్పన మండపమ్ ॥ 

పువ్ఫంచావి తతః కుర్యా త్ర త్త త్తి మండపం | 

సప్తమం నృ_త్తగీ తార్గ మాగారం త త్సాథ కార్థకమ్ | 

అథవా తమ్ము ఖే కుర్యా బక దిగ కిచ మండపం | 

న్నపనం (వతిమాంగానాం గీతన్య కార మండపమ్ | 

మండపం ద్వితీయం వై త ద్యగమండపం తన్నుఖే | 

ఆద” చాధ్యయనార్థం స్యా _కెటమా మండపం తథా ॥ 

తలే 9వ మండపం కుర్యాత్ (పలిమామండపం బుధః | 

శైచతువ్పంచ వట్స ప్త చాష్టరంధం దిర్రఖి త్తీకమ్ | 

పథమాత్స_ప్ప్ర మాంతంచ ఫి తీమేకాం (పకోల్పయెత్ | 

తస్మా త్తధెక పం_క్యంత మేక భాగ ర్వివర్గనాత్ | 

మండ పానాంచ నపానాం (పల్యెకం పంచధా భవేత్ | 

ఏవంతు చతుర శంస్యా త్రస్మాచేశేన వర్గనాత్ ॥ 
ఆవి థి 

తత్సమాధికాయానుం నవమం వాచాయతంతువా | 

యుగ గ _శ్రించ యాంకుర్యాన శ్రధ్య_న్తం భాన్ పరిత్వజేత్ | 

తత్త (ధిప్థానం పాదంచ |ప_స్తరంచ (తివర్షకం | 

తనూ el మండ పాంతంచ చూలికాక ర హర్మ్యకమ్ | 
a ల్ ్రీ 

9 

లీ) 

99 

80 
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అలంకా రావయవములను గీతనృ_త్తమాలకును, మొదటి అధ్యయనము 

నకును తరువాత ప్రతిమకను మండపములను రచింతుప, 

లి_4_.5_6_7-5-9 చెండు ను గోడలతో ఒకటి మొదలు వడువజకుఒక్క 

నోడతోను, అకగశ్రాడినుండి పదునోకండున అకు ఒక్కొక్క భాగము 

-పంపుతోను రచింపవచ్చును. మండపము లేడింటికిని (ప ల్యేకముగా 

స్ విధములుకొలన్రు. ఇట్లు నలుచదరపు మండపములు. చెప్పబడినవి, 

ఆక్క_డినుండి ఒకొా-కళాటి పెంపుతో సమచతుర|శముగాన్కి దీర 

చతుర శముగాని, “ెంపునోడ లతోను, మధ్య స్తంభము చేకుండను, 

అధిహ్హానము, స్తంభము, |ప_స్సరము అను (|తీనర్ల ము)మూటితోనే 

యుంచి ఆపై పెన చివరవజణకు శిఖరము కర్షహ రర్యముః అంతర 

(స్సస్తరమా అలంకారముగా రచించవలయును. ఉపవీఠము అధిస్టా 

నముగాని, లేక అధిస్టైానము ఒక కుగాని శోయనచ్చును, (పాసాద. 

మునకు ఉపవీళఠము 'అధిష్టానము రచింసబడినచో అడే విధముగా. 

ముండప ముండనలెను. గొప్ప ఉప వీరముగల | పానాదమైన యెడల 

మండపము | తివర్లముతోనే సరిపుచ్చవ లెను. మూల పాసాదమునప 

ఏరుద్దముగా ముండపమును రచించినయెడల యజనూనునకు కీ్సు 

లుకు. | సానాద (ప్త సరమున నున్న శే మండప ER సరమునళు 

పనులు చేయవలయును. ఇంకను అధిక ముగాను చేయవచ్చును. 

"ము _త్రముప శు ఆలయముతో పోలియుండవ ల లెను, 

న్లో! శే అపాం క్రమేణ విన్యాస ల లక్షణం కక్ష్యతేంక భునా | 

చతుర శ నమూకారం నవునూనం (తిభక్షికమ్ || 27 

యం 

చనుర్షిగ్భుచవస్తార మేళ భా సిర్షవమమ్ lt 9 
హోడశ స్తంభ సంయు కం చందా సమనిగతం 

చతుర శం చ చతుర్శ కః హోడశ సంభ సంయుతం | NN 

అంశాల 

ం క్ ధా ది 

చతుద్దిక్షు చతున్చార మెక్ భ్ గన భఛ్మదకమ్ | _ 89 
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ద్యా। తింశత్ క్షు దనాన్యంగం శేషం (పాగు క్షవన్నయేత్ | 

పడ్భాగం చతుర, శంస్యాత్ పట్ ( తింశ త్పాద సంయుతిమ్॥40 

వజ సదు గ దష శు! ద్ చతుర్తికు చతిన్దారం మధ్యపాదాన్ పరిత్య చేత్ | 

ద్యిభ క్ ఛ్మదవినార మేక భాగాన నిరమమ్ | 41 

దా కింకత్ క్షుదనాన్యంగం సర్వాలంకార సంయుతం | 

చతుః పుష్టం ఘం సంయు కం న_ప్పసన ప్ప ద్వి భాగికమ్ | 42 

చవతుపహాాదం త వేస ణే చతురారం చనువినీ | 
నతుబ్బూదం త్య జిస్మ క్యా ద్ ది 

తీభ కివి నృృతం భ|దమేక భాగాన నిర్రమమ్ |] 42 

వవ (0) ఘీకయు కంవావి తన్నథేష చోద్గ (హాటక పష్ట్యంఘీకయు క్తంచావి తన భ్యే చోద్ధ్వహాటకం 
చ త్యారింశత్తు గాన్యంగం శేషం పూర్వన దాచ రెత్ | 4&4, 

జ్ లో జర మ ఏష S 

చతురష్టాష్టభ క్రిశ్చ చతు పష హం సంయుతం | 

వతురిశ్చు వకస్యారం మధ్యా దాన్ విసర్హ య్ుత్ ॥ 45 
స 

చతు ర్భాగేన భఛదం స్వా "దక భాగోన నిర్హమం | 

పూర్వవణ్ క్షు దనాస్యంగం యుకాా సరై ఏన 'యోజయిత్ ॥ 

నందనంద విభాగోన విసారాయామ_ స్తత్సమం | 

కల్పయెన్నన రంగంస్వ్యాత్ హోడనం వాదాన్ పదివి న్నచేత్ | 

నందాష్ట్రభాగ సంయు క్షం (తిభాగ్రై శ్రేన్ర భచకం | 

చతుగ్షిషు చతుర్హా(రం త్ర త్రద ౫ సభ దకమ్ ॥ 48 

Cal సరాలంకార నంయు కం వడ చు బాల్న నొనసికా | 
యి ఎ వం రం 

ళ్ గ. లో జ ~ సొంగ స్ 9%» | 
తన్న ధ్యేచా ర్వ కూటం స్యా చ్చ ర్న (60 స్థ స్తానిక క | 49 

తచేవ షోడశ స్తంభం త్య చెత్క ర్ల చముష్ట య్ | 

చతుర్ది | ఢం చతు రా(రం చేదభా? క్ర భద నక సూ (| 50 

స రాగలంకార సంయు కం సేషం యు కో (స యాజి? సుత 

వశకాదశ విభాగన మండపం చతుర శోకము | 5 
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సాలిం్య్యదం నవరంగంస్యా దహాత్తర శ తాంఘికం | 

తద్బహిః పరితోలిందమేక భాగేన కారయీత్ ॥ రి 

చతుర్షిక్ పంచఫాగేన భదంచాంశేన నిర్హమం | 

చతున్లితు చతున్దాగరం చతుః పష్ట్యల్ప సాసీకమ్ | గ్ర్ఫ్రీ 

నాభ్యాశే (కూట సంయుక్తం సరాగలంకార సంయుతం | 

వవంతు చాతుర్మశంస్యా _త్రదాయామ మిహోేచ్యతే | st 

తా॥ మండపములయొక్క- విన్యాస లక్షణములను చెప్పు 

చున్నాడు. సమానమైన నలుచదరమును వీ భాగములు చేనీ డాని! 

16 _స్తంభములును, నలువై పుల నాలుగు ద్యారనులును, ఆనాలుగు 

దిక్కు.లయందు 1 భాగము నిర్హ్లమముతో భ్మదములును, రచించ 

వచ్చును. మజియు చతుర శ “వజేశమును 4 భాగములుగావోసీ 

అందు మధ్య ౨ భాగములను వదలి |పక్యాలయందు ఒకక కా 

భాగమునశే స్తంభములు నిలుపుచు ఇట్లు 16 స్తంభనులును, నలు 

వె పుల మధ్య దారములునూభ| దముల యొక (= నిర్హమము 1 భాగము 

చొప్పునను, లల క్షుదనాసిక లును చేయవచ్చును. తేక చతుర శ 

మును 6 భాగములుచేసీ అందు మధ్య 2 భాగములను వదలి 

ఒకొ-క్కమూల 9 స్తంభముల చొప్పున మొత్తము లిర్ స్తంభము 

లును, నలువైపుల నాలుగు దాగరములును, పె జెప్పపడిన స్తంభ 

ములుదప్ప మధ్య స్తంభముల నుంచగూడదు. భ్మదముయొక్ (= 

విసారమును £ భాగములు చేసీ అందు 1 భాగము నిర్లమమును టి 

తు దనానీకలును, చేయవచ్చును. నలుచదర (ప్రదేశమును 7-7 

భాగములుచేసి డానికి 64 సంభములను నిర్ణయించి దాని నడుమ 

4 న్షంభములను తీసివేసి 60 _సంభములనే యుంచి నలువై పుల 

దాగరములున్కు భదముల విస్తారము కి భాగములును నిరిమము 

1 భాగమును, మధ్య ఊర్థ గ కూటమును, 40 క్రుద్రనానీకలును, 
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చేయవచ్చును. నలుచదరమును 8.8 భఖాగములుచేేనీ మధ్య 2 గదు 

లనువదలి ఒక్కొక్క. మూలను 16 స ంభముల చెప్పున మొత్తము 64 

_సృంభములును, నలుదిశేలయందు దాగరములునా, మధ్య స్తంభములు 

లేకుండనుు భ[దముల విస్తారము ఉ భాగముల చొప్పునను, నిర్హమము 

1 భాగము చొప్పునను చేయవలయును. క్ర దనాసికలను పూర్వము 

వలెనే ఆలోచించి చేయవలయును. మణీయు నలుచదర |పచేశ 

మును 9.9 భాగములుచేసి మభ్య కి గనులను బారుకువదలి 

ఒకొ-క్క- మూలను 16 స్తంభములను నలుచవరముగానుంచి యిట్లు 

నలుమూలలకు 64 స్తంభములను కల్పించి మధ్య నవరంగమును 

9 గదులుగా రచించి మిగిలిన 72 గదులలో చుట్టును నలువె పుల 

నాలుగు డా్యారములును భదములు విసారము శీ భాగములును, 

నిర్ణమము 1 భాగమును చేయవలయును. క్ష్ము దనానికలు కరి రచించ 

వలయును. దాని నడువు సెకూటము శరి నానీశలును చేయవల 

యును. మజీయు దానినే మూలల యందలి 16 సృంభములుకూడ 

లేకుండ జేసి నలు వై పుల దాగరములును, భద్రములు విస్తారము 

4 భాగములును, నిర్షమము 1 భాగమును చేయవచ్చును. మటణియు 

నలుచదరమును 11-11 భాగములుగా జేసి మధ్య కరీ నృంభములను 

తీసివేసి నవరంగమును అలిందములును, 108 సంభములును, దాని 

వెలుపల చుట్టును 1 భాగము అలిండములును, నలువైపుల భద 

ములు 5 భాగముల విసారమును, 1 భాగము నిర్షమమును చేయ 

వలయును. నలువైపుల ద్యారములును రక ము దనానసికలును, మధ్య 

నవరంగము పెన శీఖరమును కలశమును రచించవలయును, 

ఇవి చతుర శ మండపములు. ఇక దీర్హచతుర। శ్ర మండపములను 

చెప్పబోనవుచున్నా డు, 

(అవుబంధము శి4 నుండి 40 వనజకు గల పటములు చూడుడు) 
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న్లో! తిభ క్తి విసృృతంవైవ వడ్భక్యాయతం కల్పయేత్ | 

మూలా ౫ దాగ్టరనంయు_క్షం పా ర్మ ద్వారం నయోజయేక్ ! | 

అథ వాహీనాధికాంశేన దె ర్యమధ్యే (పవేశనం | 

అం శెనాకృతా లిందంస్యాత్. చ్చేషం (పాగుక్రవన్నయేత్ | రర 

చతుర్భాగం విశాలే తంచాష్టాంశ మాయతం తథా | 

దగ్యంశవమడ్యాగం విసారం డె ర §gం మధ్యేచ మండపమ్ ॥ 51 

పరిత_స్తన్య బాహూతు భాశేనాలిందమిష్యు లే | 

యభేష్ట దార్థరనంయు క్షం శేషం (పాగుక్తవన్నయేత్ | న్రి 

భూత భాగాన విసారం దశభాగం తథాయతం | 

తన్మక్య త్యేంశవిస్తారం బాస్తాం శౌయామ మండపమ్ ॥ 59 

తద్బహిః పరితో ద్యారమేక భాశోన కారయేత్ | 
శేషం (వాగు _కృవత్కు ర్యా తృరా్యాలంకార నంయుతమ్ ॥ 60 

మడ్భాగేన వి శాలంస్యా _త్తత్సమేనాధికాయతం | 

డి భాగం మధ్యరంగంస్యాత్సరితో ద్వ్యం శేన మండపమ్ ॥ 61 

_సవర్యపాగుక్త క్ర వత్కు- ర్యాలంకార సంయుతం | 

విసారం చాష్టభాగంస్యా దాయామం పోడశాంశకమ్ | 68 

తన్న భ్యే వేదభాగన ద్యాదశాంశేన మండపం | 

పరితః ద్వ్యంశేనాలిందంస్యా చ్చేవం పూర్ణవదాచ? శేక్ | 68 

నవభాగన విసారం చాష్టదశాంశమాయతం 

| (తిభాగె వ్యావాంశేన మధ్యరంగం౦ (పకల్పయేత్ | 64 

తద్బాహే లిం దమం శె గన పరితో ద్య్యంశే సేన మండపం | 

అధివావై క క ఛభాగతు చాంతర్చాేే మ్య త్యలిందకమ్ || 65 

చతువన్డే చ తుర్వానం. చేష్ట దిగ్గత భి తకం! 

ఉ కవద్ దా కవ దాగరసంయు క్ర కం సర్వాలంకార నంయుతమ్ || 66 
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వినా లేదన భాశాతు వింశత్యంశం తభాయతం | 

పరిళో౬లిందం భాగంస్యా ద్విసార ద్విగుణాయతమ్ ॥ 67 

యధ్యద్వి భాగ వీసారం తస్యాంలె గదగ్యంశ మండపం | 

తస్యాంత శెక భాగాన చావ్య తొాలంద మిమ్య లే | 68 

మధ్యచద్భ్యంశ విస్తారం దాగదశాయతనం తథా | 

వవంతు మండపాకారం శేషం |పాగు కవన్నయేత్ | 69 

విసారం రుదడభాగంస్యా ది(స్వారాద్ ద్వ్యిగుణాయతం | 

మధ్య తిభాగవిసారం మనుభాగాయతం తథా | 70 

కుర్వాన్శండపం బాహ్యుతు సర్వం పౌగు క్షవన్నయెత్ | 

విస్తారం రు దభాగంస్యా ద్విసారాద్ డగ గుణా నుతేమ్ | 71 

యథామ భ్యేఒ౦క ణం కుర్యాత్సం-చ భాగన విస్తృతం | 

కురితో౬ం౦ంశే మండపం స్యాద్ దగ్యంశేనా వృ తాలిందకమ్!। 72 

అథవానపాంశ విసారం దిగర్న వాంశం కర్హాయతం | 

తద్చా హేతు ద్విభాశేన మండపం పరితస్తథా ॥ 78 

త్రా॥ దీర్భచతుర క్రో మండ పముల కొలతలను చెప్పుచున్నాడు, 

విసారము కి భాగములు వొడనవు 6 భాగములు ముందువెనుక 

దార్థరము లుండవ లను, (పక్కంలయందు దాగరములు కూడను, 

లేక మధ్య పవేశనము ఒక భాగము అధికముగాగాన్కి తకు వగా 

గాని చేయవచ్చును, దాని చుట్టును అలిందములు 1 భాగము 

మిగిలినవి పూర్యమున లెనే చేయవచ్చును, విసారము 4 భాగములు 

వాడవు రి భాగములు నడుమ మండపము విసారము 2 భాగములు 

వాడవు 6 భాగములు చుట్టును అలీందములు 1 భాగము దారము 

యిష్ట పకారము చేయవచ్చును, మిగిలినవి పూరమువ లెనే చేయ 

వలెను, విసారము 5 భాగములు పొడవ్రు 10 భాగములు దానినడుము 

17] 



180 భారతీయ మహోశిల్పము 

విసారము కి భాగములు పొడవు పొడవు 8 భాగములు మండపము దాని 

వెలుపల చుట్టును 1 భాగము దాగరము మిగిలినది పూర్వ్యమువ లెనే 

చేయవలయును. విసారము 6 భాగములు పొడవు 12 భాగములు 

దాని మధ్యరంగ ము విసారము లి భాగములు వాడవు ర భాగములు 

చుట్టును 9 భాగములు మండపమును మిగిలిన అన్ని అలంకారములు 

మునుపటివ అనే చేయనలయును, 

విసారము 8 భాగములు పొడవు 16 భాగములు చాని నడువు 

రంగము విస్తారము 4 భాగములు పొడవు 12 భాగములు చుట్టును 

9 భాగములు అలిందములున మిగిలిన పనులు పూరగమువ లెనే 

రచించవలయును, విసారము 9 భాగములు పొడన్ర 18 భాగములు 

దాని నడువు రంగము విసారము శీ భాగములు పొడవు 12 భాగ 

ములు దానిచుట్టును అలిందములు 1 భాగము, వానిచుట్టును మండ 

పము 2 భాగములు లేక 1 భాగమేచేనీ లోపలను వెలుపలను 

అలిందములను కల్ప్సించనచ్చును, నాలుగు మూలలయందు కీ గృహా 

ములును, ఇష్టమువచ్చిన దిశయందు నోడను బెట్టవచ్చును, పె 

జెప్పబడిన [పకారము ద్వారమును కల్పించవలెను. విస్తారము 
10 భాగములు వొడనవు 20 భాగములు అందు వెలుపలినుండి చుట్టును 

అలిందములు 1 భాగము విసారమును పొడన్ర క ఛాగములును చేని 

మధ్యరంగము విస్తారము 2 భాగములు పాడను 19 భాగములు 

దాని నెలుపల చుట్టును మండపము 2 భాగములునుు ఆ మండపము 

నకు లోపలి దరిన చుట్టును 1 భాగము అలిందములును చేయవబ 

యును, అనగా మధ్యరంగము (పకా అలిందములు తరువాతి 

మండపము ఆతరువాత అలిందములు అని తెలియవలయును, 

విసారము 11 భాగములు పొడవు £8 భాగములు దాని 

నడుమ విసారము శి భాగములు పొడన్రు 14 భాగములు గృహమును 



రీవ భాగము శేతే. 

దాని వెలుపల మండపము సె జెప్పిన |పికొరము భాగములతోను 
అలిందములతోను రచించవ'బెను, లేక మధ్యరంగము 5 భాగముల 
వెడల్పును పొడవు 16 భాగములును చుట్టును 1 భాగము మండప 

మును దానిచుట్టును అలీందములు 2 భాగములును చేయవచ్చును. 

ము యు మధ్యరంగము విసారము 7 భాగములును పొడవు 18 భాగ 

ములును, దానిచుట్టును మండపము £ ఛాగములును చేయవచ్చును, 

క్లో! తచేవాం శాధికంస్యాద్ దె నై ద్విత్రిమండపం | 

_పత్యేకం పంచభాగేన నభాకూటంచ మండపమ్ | 74 

అభ నా మండ పాకారం య. క్యా తలే 9వ యోజయేత్ | 

చతుర్జి క్షు చతుర్హా(రం కుర్యాద్భ దై )రలం కృతమ్ | 75 

చవంతు మండపం పో క్షం తన్నామ ఇహోచ్య తే [ 

(పథమం పామజంచె వ తతో నివధజం భవేత్ ॥ 76 

తృతీయం విజయంచైె వ చతుర్థం మాల్యజం తథా | 

పంచమం పారియా| తం చ పష్టంస్యా దంధమాదనమ్ 1 77 

సమం హవుకూటంస్యా న శ్రండ పాఖ్యాని స్పప్తకం | 

వవంహర్య్య ముఖేకుర్యా ధన్యత్సర్య విహోచ్యతే [ 70 

వకాదశం చతుర శంస్యా దాయ తా శ (కమేవచ | 

అంశేనా కృత ద్యారంస్యా చ్చశునా(రంచ చతుర్తి శి | 

చక భాగన 'భ|దంస్యా త్స రాగలంకాడ నంయుతం | 

వనంతు మేరుజం (వోక్తం పు_స్తకార్హన యోగ్యకమ్ | 80 

ద్యిభ క్కి చతురంశేన భ్మదస్యా వృ తాలిందకమ్ | 

ఏనంతు విజయం (పోక్తం ఏ వాహార్థం హీమండపమ్ | 81 

చేవ తార్గం సముద్దిశ్య పానీయాయచ మండపం | 

పూర్వోక్త విజయంనామ మండపం త్యతకారయేత్ | 82 
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తిభాగంచ చతుర శంస్యా చ్చతున్దారర సమన్వితం । 

ద్విరష్టర వి పాదంస్యాత్. సిద్దయాగాది సర్వశః ॥. రికి 

చతుర్మ్యశం చతు ర్భాగం మధ్య స్తం భాన్ పరిత్య చేత్. 

మ భ్యేతు చాంకణం కుర్యా దం శేనావృతే మండపమ్ ॥ 84 

ఏకది్య తీ చతున్ద్వ్యారం కల్ప యేత్తు య ఛేష్టకం |, 
వకాంశ మావృత ద్వారం పార్మె ద్వారం (పకల్పయేత్ 1 85 

వకద్వి భాగ విసారం నిర్ణమం భద సంయుతం | 

తత్పార్మేచ ముఖేవావి సోపానం తత్స కల్పయేత్ ॥ 86 

వవంతు పద్మకం (పోక్తం "దేవానాం పచనొాలయం | 

సించాఖ్య మండపంవావీి పచనాలయ మేనవా ॥ 87 

వినారం వేదభాగన కంచభాగం తచాయతం | 

డగ తిభాగాం కణంమ గ్యౌ చాంశెనా నృత మండపమ్ ॥ 88 

తద్బహాః పరితో బే శే చాంశేనా లిందమిష్యు తే | 

తంంశేం తద్భ(ద వినారం నఛమాంశేన ఈూజయేత్ ॥ 89 
ల (a ఎవి ౧ 

ఇమా తాయన శమాయు కం మెక దా(రం (పకల్బయేత్ | 

అం“ ణో-చ [పపాయు_క్తం పచ్చ్మాఖ్యం పువ్పమండపమ్ ॥ 90 

పంచాంశం చతుర|శ్రంస్యా తృకిభాగాం కణం భవేత్ | 

తద్బహిః పరితోఒ౬ం౦శేన మండపం పరికల్పయీత్ | 91 
వాతాయన సమాయుక్తం భ్యాదం శేవంతు పూర్వ్యవత్ | 
జలసంపూరి తార్థంచ భ్మదమండప మోరితమ్ ॥ 92 

త చేశాం శాధికం వావీ ది(భిాగాథిక మాయతం |. 

తద్దిద్విద్యి ఫభాగంవా వినారం పంవాాంశమాయతమ్ | 93 

విసాశేమండ ప 0. కుర్యా | ద్ ప్రదిగ్దతఫి త్తి తికం | 

అ చడ్యార మేకంస్యా దుకాణ "౦గణ నంయుతమ్ు ॥ 94 
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తద్భహోాః పదతో౬౦ేన ద్వారం కుర్యాద్విచక్ష ణః | 

మండపం భ|దసనం యుక్తం ధాన్య నిశ పయోగ్యకమ్ |] 95 

= gy తా॥ పె శౌ కములయందు చెప్పబడిన మండపమునకు 1 

భాగము పెంపుచేసి 2.8 మండ పములనుగాని, చేటుగా ర్భాగములు 
వేసి నభారంగమును మండపమునుగాని కల్పించనచ్చును, 

o> గ 

అ బల 
రక్ 

ముండ పరూపమును ఆలోచనతో అందముగా రచించవచు ను. 
క. 

నలుమై పుల చాగరములును, భఛ్మ్దములును రచించవలెను. వాని 
పేర్తను చెప్పుచున్నాడు, 1 హిమజము, 2 నివధజము, కి విజయము. 

(సింధ్యజము) 4. మా"ల్యజముః ర్, పారియ్మాతము, రి. గంధమాద 

నము, 7. హాూవుకూటను. ఇట్లు హర్చ్యములనుబట్టి తెలియదగును, 

దికేర మండకుముల వేళ్లు చతుర శ ప చేశమును 1 భాగమువేనీ7గాని, 

లేక ఆయత చతుర్మనముగాగాని 1 భాగము చుట్టును చారరములు 

నలునై సులనూ, భ|దములు ఒకొంక్కు- భాగమును చెేనిశేని మేరుజ 

మందకవుగును, ఇది [గంథాలయమునికు దగినది. .£ భాగములు 

చేసి డానిలో 4 వ వంతు భ|దమును చుట్టును అలిందములుని 

కల్పించి లేని విజయమండప మగును. ఇది వివాహమునకు దగిన 

'దేనతలకును, పానీయమునకును దగియుండును. చతుర్మశమ 

8 భాగములు చేసీ నలువైపుల దాగరములును 16 గాని 197 

స్తంభ ములుక లది యాగవుండ పము, చతుర శేమును ర్వీ భాగములు 

చేసి మధ్య స్తంభ మును తిని వేసి మధ్యగ దిని కల్పీంచి చుట్టును l 

భాగము మండపము చేయబడి 1-2-కి-4& ద్యారములుంచి 1-2 భాగ 

ములు విసారమును నిర్షవుమును భ|దములు ఇరు వై పులనుగాని 

యెదురుగాగాని మెట్టును రచింపబడినది పద్శమండ పమగును, 

ఇదిచేవతలకు పాకశాల కుపయోగించును, అభిషేక మండ 

పనుగను చాలును, వినారము 4; భాగములు పొడవు ర భాగములు 
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చేసి అందు దాని నడుము 2కి భాగములు గదిగానుంచి. చుట్టును 

1 భాగము మండపముచేనీ డాని వెలుపల చుట్టును 1 భాగము 

అలిందమును, భ్మదము యొక్క- విసారము తీిభాగ ములును, నిర్షమమ 

1 భాగమును, కిటికీలును, ఒక్కొకళాద్యారముగానిచేసి ముంగి! 

యందు చలిపందిరియును, రచింపబడిన పద్మమండపమునే పున్న 

మండపమందురు, చతుర్యశ ప బేశమును 5 బాగములు వేని అంద 

8 భాగములు నడుమ గదినిచేసీ దాని చుట్టును 1 భాగము మంకీ 

పమును, కిటికీలును, భ్యదములును మొదలై నవి మునుపటివ ₹1 

రచించవతెను. జలమును నిలువయుంచుటకు భద ముండ కమును 

కల్పించవ లెను, విసారము 6 భాగములును పొడను 7 భాగములును 

చేసి దాని నడుమ విసారము 4 భాగములు పొడవు 5 భాగములు 

గర్భమును కల్పించి విసారమున మండపమును ఇష్టమువచ్చి; 

వె పున గోడయును ముందువైపున 1 జ్యారమును ముంగిలియున 

దాని వెలుపల 1 భాగము చుట్టును దాగరములును భదములున 

కలది ధాన్యము నుంచదగిన మండపము. 

A మడ్భాగేన విశో లేతు చాయామంచాప్ట భాగికం ! 

చేదభాగేన విసారం పడ్యాగాయనుతో ఒంకణమ్ || రి 

తత్తద్భాహ్యే వృతాంశెన మండపం పరికల్పయేత్ | 
ఆయా మేమధ్య సూ తాత్తు వామేదాగ(రంతు యోాజయేత్ 1 

కూటాంగ౦ మండపం కుర్యాత్. (వచ్య్భ్భాదన మభథావివా | 

శ వాఖ్యమండపం (వోక్తం ధాన్యక్ర్ష ణ యోగ్యకమ్ tH 01 

పంచన పాంశ విసారం తస్మాద్ దగ్వం శాధి కాయతం | 

మండపం త తదంశేన నమా శంవాయ తంతునా ॥ 99 

తతి )భాగాం గ ణంమభధ్యే చైకద్య్యంశేన మండపం | 

వాతాయన సమాయుక్తం చేష్టదిగర్ట్యార నంయుతమ్ | 100 



మథ్య (పచ్చాదనం కుర్యాత్ (పవాంగం వాధి కల్పయత్ | 

వఏకభాగేన వా హ్యేతు పరితో[ఛమా లిందక్మ్ | 101 

త_త్తద్యాగేన సంయు కం మానం (పాగు క్తవన్నయీత్ 

నృత్తాఖ్య మండపం పోక్తం నృత్త్నేశవణ యోగ్యకమ్ 1 102 

త దేవచేస్ట దిగ్యానం కుర్యా దేవం తుజాలకం |! 

వసాాభరణ శస్తాంది రత్నకో శాది యోగ్యకమ్ | 103 

విసారం స ప్రభాగంస్యా ద్యుభేస్టాంశం తథాయతం 1 

సమాశం పాయతా శంతు కుర్యా దాస్థాన మండసమ్ ॥ 104 

విసారద్విగుణం వావీ (తిగుణంవా తచాయతం |! 

సమా, శం స్తనపాంశే (తి తిమధ్యమ రంగకమ్ 1 105 

పరిత శే, శెకభాగం దం శకం మండపంతువా 1 

సృస్పే త త్ప్చార్భ్య యోార్మభ్య ముఖేపాద సమన్వితమ్ | 106 

పార్శ్వ యాః పృష్టతి శ్చైవ దాగరంతు (ప_స్తరంతువా ॥ 

పార కక ద్వార సంయు కం యుక్వా సోపాన సంయుతమ్ |! 

చతుర్లిక్షు తిభాగైకం విస్తారం భ|దనిర్లమం | 

అభ వా? ముఖభ బేతు సిర్షమంతద్. ది్ర్భభాగికమ్ | 108 

తద వాథ పా ర్నేచ కుర్యాత్ సోపాన భూషణం |! 

తనమ గ్యేచ రంగోతు నూ క్కికేన (శుపాస్యితమ్ | 10 

తన్న భ్యాం శాననాదీనాం తోరణం కల్పవృత్షకం | 

తన్నానం చో కృవతుగార్య్యా త్పర్యాలంకార సంయుతమ్ !. 

మండే ద్యివిమానం స్యా దేకం వాద్వితలం
తువా | 

మండ పా (పపాంగంన్యా ద్య ధేష్టాయామం కల్పయేత్ | 1 

తస్యమభ్యే |త్రిభాగోన విస్తారాయామం చో కృవద్భవేత్ | 

నాటకాది (పచ్చాదనం శేవభాగావృతంపపా | 11% 
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(పవాగై ర్ట ద్యి ఖాగంవా కచ్చేలాంగల భీతి తకం | 

కన్నుఖేక్యంశం విసారం భ్యదమంశేన నిర్షమమ్ |] 1 

వినార సమభడంవా సోవానం ముఖ వార్శ్య యోః | 

"శేషం్యపాగు క్తవతు॥- ర్యాత్. నర్యాలంకార సంయుతమ్ ॥ 11 

తా॥ విసారము 6 భాగములు పొడవు 68 భాగములు దా? 

నడుమ విసారము 4 భాగములు పొడవు 6 భాగములు గదిచేసీ 

చుట్టును వెలుపల 1 భాగము మండపమును పొడన్ర వై పున విధ్య 
సూ తమునుండి యడమ్మ పక గ దారమును రచించవ ఆను. మధ్య 

శిఖరమును చుట్టును చదరముగా గాని, లేక అంతయును -చదరముగా 

గాని కప్పు చేయవచ్చును, దీనిని లీవమండప మందురు. వడ్లు 

మొదలయినవి దంచుటకును ఉప యోగించాను. మజీయు విస్తారము. 

ర్ భాగములు పొడవు 7 భాగములుగాని, లేక విసారమున॥గం ప 

9 భాగము లధికముగాజేనీ వేజొోక కొలతతోగానివేని నవు చను, 

ర్మ శమునగాని, రీర్భచతుర। శ్రమునగాని, అందులో కివ వంతు నడుమ 
వ్మిశాంకి స్థలమును దాని వెలుపల చుట్టును 1 భాగముగాని, | 
భాగములుగాని, మండపమును, ఇష్టమువచ్చిన దిశయందు దారో 

మును కిటికీలను నడుమ కోప్పునుగాని, లేక వందిరిగాగాని రాచిం 
వచ్చును. దానిచుట్టును 1 భాగము అలిందములను రచించవల యును, 

_అలిండములు మొదలయినవి కొలతల |పకారము రచించన కోను, 

ఇది నృర్రేమండపము దీనినే ఒకనై సున గదిచేని కిటికీలును, న్యశ్ర 
ముల్కు నగల్ము రత్నములు, ధనము, ఆయుధములు నుంచుటక$ 

యోగ్యమైనది. 

మజేయు విస్తొరము రీ భాగములును, పొడవ్రు తగినంత మేనకని, 
చతుర శముగాగాని, దీర ర్హచతుర క్రముగా గాసి, ఆస్థాన ముంతళభుమును 

రచింపదగును, నిసారమునకు రెట్టంపుగాగాని వ ట్ర వంతులు 6 స, 
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ఫొడవును చేయవచ్చును, మజియు విస్తారము 7-7 భాగములు 
సలుచదరముగాను అందు రి-కి భాగములు నడువు రంగమును డాని 

చుట్టును 1 భాగముగాని తేక 8 భాగములుగాని మండపమును 

నెనుక ను, |(పక్యాలను, ముందును, _స్తంభములును, (పక్క-లను 

ననుకను దాగరముగాని, పుస్త సరము గాసి, చేయవచ్చును. (పక గాను 

ఓక్ గ్రా దాగ్టరమును మెట్లతోగూడ రచంచన తను, నలువైపుల భద 

సులు వినారము 9 భాగములు నిర్హమము 1 భాగము చవేయవ లెను. 

లేక ముఖభ దమున నిర్లమము £ భాగములు చేయవచ్చును. దాని 

నుందున్కూ కుడి యెడవులను మెట్లు కల్పించవలయును, దానియొక ,- 

నముభ్వ ధంగమున ముత్యముల పందికిని రచించవలయును. దాని 

సడుమ రాజనాననములనుగాని, కోక ధర్మ వాక్యములను గాని తోరణ 

ములు7గా రచింపదగును, 

కల్చ్పవృత్నమునుగూడ రచించవలయును, మండపమునకు 

9 విమానములుగాని 1 విమానముగాని, ఒక్క అంతస్తుగాని కండం 

తీస్తు లుగాని రచించవచ్చును . మండపము ముందు చలీపందిరి 

యిష్ట మైన కొలతలతో జేయదగును. దాని నడుమ శీవ వంతు 

నిసొరము పొడవునుగల నాటకాది (వ చాల్చదనమును చేని మిగిలిన 

దానినిగూడ అలంకారముగా చేయవలయును, _ పందిరిముందు 

1 భాగముగాని 2 భాగములుగానసి మూలలయందు నాగలివలె 

గోడలను రచించవలయును. దాని నడుమ కివ భాగము విస్తారము 

తోను 1 భాగము నిర్షముముతోను, భ్యద్రమును రచించవ లెను, 

మిగిలిన పనులన్నియును పూర్వో కృ (ప్రకారము అలంకారనుగ 

చేయవలయును. 

న్లో అథవా మండపచేశే ద్వితిభాగేన పూర్యవల్ | 

అథవా మండ పా బ్యేతత్ (శ పాసంయు కృం చాహ్యశే 1 1 

18] 
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వక భాగం ద్వి భాగంవా పరితోఒలింద మిష్యులే | 

శేషం సాగు నత్కు- ర్యాత్స ర్వాలం కార నంయుతమ్ | 11 

అథవా మండపటేశే నసాంశం వా స్తిపృవకమ్ | 

| తిపంచాం లేన విసార మాఃయామం మధ్యరంగకమ్ | 1 

తెద్బాహో చెకభాశేన మండపం పిత్త స్తథా | 

తన్న్ముఖే దిగ తిభాగాన భ|దం శెవంతు పూర్గ్గవత్. | 11 

అథవా మండపా బ్యే తత్స పా సంయు క్షం బావ్యూశే | 

వక భాగం ది(భాగంవా పరితో౬లింద మిమ్య తే || 1 

శేషం పాగుక్త వతుు- ర్యా త్సరా్యలం కార నంయుతేం ! 

శత పాదయుతం వాథ సహాసాం్మఘుకం మండపమ్ | 111 

ప = రుస గక 
యుక్యా తద్భ క్కి మభ్యెన యగ్గోప్టా యు విస్తృతం 

దేవానాం భూపతీనాంచ కుర్వాదానాన వండపమ్ | Li 
ట్య 

అప్జాంశం చతుర శంవా నవాంశేం చతుగ్మ శకం | 

త త్తదాయామమేనంచ భూపతీనవాంచ యోగ్యకమ్ | 1 

మండపం పూర్వనతు్కు- ర్యా దైవన్య చోత్స వార్థకం | 

సాలాఖ్యాతు కృ తాఖ్యా స్యాత్కుూట్య ధోరంగశే నుభిః 1 

ద తాంశం చతుర శంస్యాత్ పట్ వడంశంతు మధ్య మే | 

ఊర్థ కూట సమాయుక్తం పరితోదడ్య్యంశేన మండ వక్ 111 

మ భ్యద్యారం ద్వి ఫాగంస్యాద్ ద్వివ డ్భా లన బూత? | 

తద్భా?౫న డింభాగేన డ్యారపా ర్న్వేతు వేదికమ్ ॥ 10 

పరితోఒలిందభాోన వారణం ముఖభ్యాదకం | 

అథవానేేత భ|డంస్నా చ్చ్చేషం యుక్యా (శ్రయోజయే | 

దర్శాఖ్యం మండపం (వోక్తం కుంజరస్యాలయం తథా | 

నకాదశాంశ విసారమాయతం వింశదం శకమ్ ॥ 1 
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ఏపకఖఫాగం ద్యిఖాగంవా మండకపం పదిత సథా | 

“జేషంతు వాంగ ణం మ్య చేస్టదిద్యార న నసంయుతము 11 1038 

అష్ట మేక క పం క్తిఃస్యా దశ్వానాం నిలయాన్వితమ్ | 

కానికం మండపం మోక్షం శేషం యుక్యా (పయోజయేత్. || 

ద్యాదశాంశంతు విస్తార మాయామంతద్ ద్యయంభ వేత్ | 

అష్టా పూంనం చాంకణంమ శో పరితః ద్వ్వం శన మండపమ్ ॥ 180 

ఇష్ట దిగ్ద్యార నంయు కృ మిష్టడో గతే శీ తెకం | 

కరాలధారణ మిత క్త కం నోనంఫఘూవాన యోగ్యకమ్ | 181 

తా! చె జెప్పబడిన వుండపమునందు £8 భాగములు 

సూర్వమున అెనే చేయవచ్చు ను, "లేక మండపమునుండి చలిపందిరిని 

చెలుపల రచించనచ్చును, 19 భాగము చుట్టును అవిందములను 

రోాచింపదగును మిగిలినవి పూర్ణము చెప్పినట్లు రచించవలయును. 

నేక ముండపమును 7 ఫాగములువేనసీ కొ జము నడుము మెరకగా 

చదరముగా కప్పును చేయవచ్చును. దాని నడుమ రంగము 

కి భాగములుగాని లేక న భాగములుగాని నలుచదరముగా చేసి 

దాని వెలుపలచుట్టును 1 భాగము మండపమును రచించవ లెను, 

దానిముందు 2-8 “భాగములు భదమును కల్పించి మిగిలినవి మును 

పటివ ఆనే చవేయవనవల యును. తేక మండ పమునుండి చదిపండిరిసి 

జఇలుపల రచించి 1.2 భాగములు చుట్టును అలిందములను కల్పించ 

వలయును, మిగిలిన పనులన్ని యును పూర్వమువ లనే అన్ని అలంకా 

రములతో చేయన ఆను. 100 స్తంభములత్ గాని, 1060 స్తంభము 

లతోగాని అలోచనతో మండపమును రచించి భాగముల (పకారము 

నలుచదరముగాగాని, దీర్గ చతుర క్రముగాగాని డేనతలకును రాజుల 

కును ఆస్థాన మండ సము రచింపవలయును. నలుచదరపు పటే 

మును కో భాగములు చేసీ గాసి, చేక 9 భాగములువేసీగాని, దీర్ణ చతు 
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ర|శముగాగాని, చేయుట రాజులకు దగినది. పె జెన్పిన మండప 

మునే "దేవుని యుత్సవమునకు సాలమునుచేని కుటియొక్క- దిగున 
రంగమును కల్పించవచ్చును. 

చతుర్యశ ప దేశమును 10 భాగములువేసి దానినడుమ 6 భాగ 
ములు నలుచదరముగా రంగమును జానిపైె శిఖరము కలశమును, 

చుట్టును & భాగములు మండపమును, మధ్యద్యారము 2 భాగము 

లును, ముందు 2 భాగములు విసారమును 6 భాగములు ఫొడనును. 

గల వేదికనుచేసి ద్యారమునకు రెండువైపుల అలిందములు నలు. 

వైపుల 1 భాగము చొప్పున రచించి పైన చదరపు కప్పును 

ముఖభ్యాదమును రచించవ లెను. లేక న్మేతభ| దములనుకూడ రచించ 

నచ్చును. మిగిలిన పనులు ఆలోచించి యిష్టానుసారముగ రచించ 

వచ్చును. దీసిని దర్భమండప మంవనురు. వనుగు లుండుటకును 

దగియుండును. చదరపు (పజీశమును నిసారము 11 భాగములును, 

పాడను 20 భాగములునుచేసి అందు 1 భాగము లేక 2 భాగములు 

చుట్టును మండపము మిగిలినది లోపల గదియును వదిశయం దయి 

నను ద్యారను ఒక్కొక్క వరుసకు 8 చొప్పున గుజ్జముల నుంచ 

వచ్చును, దీనిని కౌశిక మండప మందురు. మిగిలిన పనులు 

పూర్ణమున లెనే చేయవచ్చును, విస్తారము 12 భాగములు పొడవు 

94 భాగములు దాని నడుము గి భాగములు గర్భమును చుట్టును 

౨ భాగములు మండపము వదిశయందయినను. దారము ఇవ్హము 

వచ్చిన [పక గోడ యును రచించి శని కూలధారణ మండపమగును, 

ఇది ఆవ్రులుండుటకు దగినది, 

న్లో (తయోదశఠాంశ విసారం నమా(శంవా య తా శకం | 

వినారంచ తదాయామం యుక్యాత తె )౨వయోజయేత్. 1 132 

సపాంశం ప్న సృృతంమ థ్యె కల్ల ('యెదం కణంభవేత్ | 

తన్య బాహ్యా . వృతాంశేన కారయ త్ర న సూరకమ్ || 158 
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విసారద్యయ మాయామం శేషం యుక్వ్యా ,పయోజయేత్ | 

త ద్భాహ్యే మండపం కుర్వాద్ దగ్యంశెనానృత మేవచ ॥ 14 

చతుర్ది క్షు చతుర్ద్యార మిష్ట్రదిగ్దత భితికం | 

త తృద్భాహ్యావృ తాంశేనా లిందం కుర్య్యాత్తే తత్సమమ్ 1 185 

కుంచాంశం దగంశవిస్తాఠం నిర్లమం భో దనంయుతం | 

సుఖాంగాఖ్య. మితి పోక కం న|తయాగ్యంతు మండపమ్ | 1 186 

మన్వంళ సమవిసారం తత్సమా ధిక మాయతం | 

దక్షిణే పక్సిమేవావి చ చతుర్ష శాంశ మాయతమ్ | 187 

తదంశేనాొ వృ తాలిందం _త్యంశం మ భ్యేతు మండపం |! 

మధ్య_స్తంభంతు న శేరపాం త్య క్వా( దారం (క యోాజయేత్ ॥ 

తన్నుఖె దగంశే మావృతేం ద్యారంశేషం యధాంకణ౦ | 

కురిత శక భాగాన తద్బాహ్యా | ఛమాలిందకమ్ | 189 

వఐవంతు సాఖ్యకం (పోక్తం శెహం (పాగుక్త వన్న యేత్ |. 

నదీతీకేతటాశేవా నీంధుతీ శే (పకల్ప యత్ 1. 140 

న ర్యానాం "దేవ తానాంచ తీర్ధ యోగ్యం (పక్రర్తితం | 

పంచద శాంశ వినార మేవం(తిం శాయతం తథా |. 141 

అథ వాచతుర|శంస్యా చతున్దా(ర సమన్వితం | 

తన్మథ్య పంచభాగేన న ప్పభాగాం కణం తథా | OW 

తద్బాేే య్యా వరితో కేన కుర్యాదంత రా లిందకం | 

ఖలటూరి కావ్ తద్భా "హ్యా (తితిభాశేన ముండపమ్ | 14. 

తస్య నానో ర నృశాలింద మేక భాోేన కారయేత్ | 

తన్బృహిశ్చావృ క ాంతేన కారయేద్ |భమాలిందకమ్ | 141 

పంచాొంశం ద ద్య్యంశ విసారం నిర్లమం భ దసంయుశం 

మండ పన్య బహి చ్లేశే కారయెత్సరితః వాం || 145 
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మండశే చోర్జ్యకూటం స్యా న్మాలీకాకృ్ళతిం విన్య నేత్. 

త్ర _త్తదా్యారణ నంయు కం వాతాయన సమన్వితమ్ I 146 

కచ్చేకర్కా-రీ భ|దంస్యా ద్యుక్యాత తై” వ యోజయేత్ | 

నరాగలంకార సంయు కం నలి కాఫ్యేంతు మండపమ్ 1 147 

నుధ్యక శ్లేజలం పూర్ణం జలంపు ప్ప రలంకృతం | 

ఏవం వనంత యోగ్యం స్యాద్' "దేవానాం క్ష త్రియాదీనాం 1 148 

తా॥ విసొరము 18 భాగములు నలుచదరము సమానముగా. 

గాని, లేక దీర్భ చతుర శమముగాగాని చేసి. దాని నడుమ? భాగములు 

గదిని కల్పించి దానిచుట్లును 1 భాగము కప్పును డాని వెలుపల 

చుట్టును 9 భోగములు మండపమును నలువైపుల 4 వాకిళ్లును 

ఒక వెపున గోడయును వానివెలుపల 1 భాగము చొప్పున 

చుట్టును అలిందములును, భ|దములు విసారము 5 భోగములును, 

సీర్షమము 2 భాగములును చేసినచో నుఖాంగ మండప మగును, 

దీనిని సత్రమున కుపయోగింతురు. విసారము 14 భాగములును 

నలుచదరము సమాశముగాగాని, లేక పొడన్రను £8 భాగములు 

వేసిగాని, దక్షిణమునగాని, పడమరగాని, 14 భాగములు పొడవున 

1 భాగము చుట్టు అలిందములు చేని నడుమ కి భాగములు మండ 

పము చేయవలెను. దానికి మధ్య _స్హంభము లేకుండ రచించవ లెను, 

ద్వారమును 9 భాగములు చేయవలెను. మిగిలినది లోపల రంగ 

మును చేయవలయును. దీనిని సోఖ్యక మండప మందురు. మిగిలిన 
పనులన్నియును పూర్వమువలెనే చేయవలయును. నడియొడ్డునను 

-చెజబున్రలొను, సము దప్ప దపు టొడ్డునను, రచించుట ముఖ్యము, 

ఇది సమ స్త జేవతలకును తీర్ణ యోగ్యమైనది. విసారమును 

15 భాగములుశేసి పొడవు శి0 భాగములు చేసిగాని, లేక "నలుచద 

రము నమానముగాచేసిగాని, & ద్యారములును, దాని నడుమ 
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లి భా౫ములు తేక 7 భాగములు గది కల్పించి దాని వెలుపల 

చుట్టును 1 భాగము అలిందములును డాని వెలుపల సాముకూటను 

నకు కీ_కి భాగములు మండపమునుు మరల దానిచుట్టును 1 భాగము 

అలిందమును, డానివెలుపల 1భాగము [భమాలిందములును, శ్భాగ 
ముల విసాఠమును, ల భాగముల సిర్ష్రమములునుగ ల భ| దములును, 

ముండ కమునకు వెలుపల చుట్టును చలి పందిరియును మండపముల 

పెన కిఖరమును, కలశమును, తోరణమువ లె వరునలుగానుు లేక 

కొంచెము నడుము మెరక గా క ప్ఫున్కు (పక కాల కిటికీలును, మూలల 

యందు గట్టిభ్మదములును సమస్తమైన యలంకారములతో జేసిళేని 

మాలికా మండప మగును, మధ్య కర్ణమున నిండుగా జలమును, 

ఫుష్పుములును, సర్వకాలములయం దుంజెనేని 'దేవతలకును? రాజుల 

కును వసంతచేన కుపయోగించును, ' 

శో పోడశాంకేన పినారం . ద్వా(తింశా యావుకం తథా 1. 

పూర్వవచ్చతుర్మశంస్యా న్మధ్య_స్త సంభాన్ పరిత్య జేత్ 1 1439 

ముభథ్య్యాం గణంతు సడ్భాగం శేషం (పాగ్నాక్తవన్న యేత్ | 

తదేవ పోడశాంశేన మధ్యరంగం వడంశకమ్ ॥ 150 

తద్చాహ్యావృ తాం కేన ఇాంత రాలింద మివ్యుతే 

తద్భహిశ్నాపిత్యంశేన మండపం పరిత స్తథా |! 151 

తద్భాహో శ్వ వృతాంశెనా లిందం కుర్యాద్. విచక్షణః | 

తత్పు శెప్ఫష్థ పా ర్న్వేతు |భమాలిందం నీవాంశకమ్ు 1 105 

“తద [ఏతుపగార్ల దే సతు కర్క-రీం చాష్టభదకమ్ 

ఊర్ల మాట నమాయు_క్షం ద్యారభ దై "స్తు సంయుతమ్ ॥ 158 

: తన్న్ముఖే పు రతః పార్శ్వే ద్వార నంయు _కృభదకం 

తతః ఆ- న్లేచద్భ యోార్భ దం చతుర్థం కరగారీకృతమ్ [1 కరట 
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కర్కూరీభ్మ ద సంయుక్తం మండపన్య విశాలకం | 

ఏకద్వి( త్యేకభాగం స్యా త్మ ర్క-రీ భ|దనిర్లమమ్ 

మధ్యేభ్మ చేతు విసారం పంచవ జాగ మేవవా 

_ తత్ప్సమం నిర్షమంవావీ ద్వితి వేదాంశ మేవవా | ప! 

భ్మాదం తత్పురపాశ్ళేగతు కుర్వాద్ దారం తదంశకం | 
ఏకదిగ్మతి తలంమ భ్యె మండ వే చోర్ధ్వకూటకమ్ || 15 

వవంతు మాలికాకారం శేవం (పొగు క వన్నయేత్ | 
సరా(లంకార నంయు కం నూలాక్ళతి మితీరితమ్ ॥ 158 

దేవతాలోకన యోగ్యం దేన దేవన్య మండపం ! 
ఏవంతు మండపం (వోక్తం దేవభూనురి భూపలేః | 150 
విసారే చెకభక్యావా యభేప్లాయాను వర్గనాత్ | 
సర్వేషాం మండ పానాంతు పూరో(కానాం తదాయతమ్ ॥ 160 
ద్విభక్షి విస్తృతం తస్మా చక భాగాధి కాయతమ్ | 
మధ్యకభ క్కి వానంస్యా త్పురః పార్మ్వేచ మండవమ్ | 161 
ఆ త్మార్థం విపసచ్మతు యజనార్థ ముదీరితం | 
తదేవ ది(గుణాయామం మధ్యరంగం ది(భాగతః ॥ 162 
కక్సాశ్శే చె కభాగేన వానం కుర్యా దిరచక్షణః | 
తత్పు శే౬లిందమేకాంశ వముథవా నిరా(న మండపమ్ ॥ 168. 
అథవా వంశమూ లేతు చెకదగ్యంశేన బానక్షం | 
వవంతు న్నీ పయోగ్యంస్యా ద్ధన దాఖ్యంతు మండపమ్ | 164 

కౌ! విసారము 16 భాగములు వాడను 82 భాగములుగాని లేక నలుచదరము సమానముగాగాని చేని మధ్య _న్తంభములు 
లేకుండ చేని 6 భాగములు గదిగా నిర్ణయిం చవల యును, లేక దానినే 
రొంగము గాను చేయవచ్చును, దాని వెలుపల చుట్టును. 1 భాగము టు 
అలిండములును, అలిందముల చుట్టును కి భాగములు ముండ పముకు 
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లి 

మరల “వెలుపల చుట్టును అవిందములు 1 భాగమును చేయవలయును. 

లై. పుల (భమాలిందములను రచించవ అను, దానికి నలుమూలల 

యందు ర న భ|దములను రచించనలయును. పెన శిఖరము 

గలకేము నుండ వలయును. ద్యారములును, భదములును, రచించ 

నశెను  దానిమొక్క- ముండును (పక్యాలనూ, ద్యారముతో గూడిన 

శదములును ఆ రెండు క ర్టములయందును గట్రిభ|దములు గీ రచించ 

ఫలిను. గటి భదములతో గహాడిన వుండ పముయొక్క- విస్తారము 

ఏతి భాగములు చేయవచ్చు. ను. డాని నడుమ భద్రము సరి 

సాగ ములు విసారమును నిర్షమము అంతె కాని తేక 9.8.4 భాగములు 

గాని చేయవచ్చాను. ముందును పక్యాలను భ|దముతో గూడిన 

గాగరము మధభ్యరంగ ము 193 అం 3? సులుగానిచేసి పెన నిఖ్ణరమును 

కల్పించిన యెడల శె కూటములు వరునగానున్న యడల మాలా 

కృతి మండపమగును. దేవతలను మూచుటకు తగినది చేన చేవ 

నుండ పము. ఇట్లు -జీవతలకును, | సె పహృణులకున క్షత్రియ లకును 

పప్పును. విసారమును 1 భాగము చేసి యిష్ట పకారము సమాన 

తుద శముగాని, దీర్గ ర్భచతుర శ్రముగాని ేసిగాని, విసారము 

9 భాగములు పొడవు కి భాగములు చేసిగాని, చదానినడుమ 

1 భాగము గదియును, దానిముందును ఇరువై పులను, మండపమునా 

చేయ వచ్చును. డినిని ఆ త్యార్థమండప మందురు. విపులకు యజ 

నార్ధము దీనిని రచింతురు. దీనినే పొడవు శెట్లం; సృుచేసి మధ్యరంగ ము 

1 భాగములునేని చబాని (పక పాను 1 భాగము గదియును. దాని 

ముంచు 1 భాగము అలిందము లేక అంతయును ముండపముగా గాసెః 

శేక వంశమూలమున 1-౨ భాగములు. గృహముగాగాని చేసి నేని 

ఏ ప యోగ్యముగానుండి ధనద మండప మనివించుకొనును. 

న్లో! తిభరి కివి సృృతం తస్మా చేకభాగాధి కాయతం | 

తద రేన ద్వభాగోన మ
ండపం చోన్న కాసన న

ము | 

19)" 

165 
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పృ పే.చపార్శ్య యో: కుడ్యం పురతో పాదసంయుతం | 
తన్ను క ది తిభాగేన నిర్ణమంచాననాన్వితమ్ | [|| 

క రైలాంగల భిత్తిః సాద్ (భమణావృత సాహ్యశే | 

వకాంశేనాం ఘీ సంయుక్తం పురః పార్శ్యేచ భ్యదకమ్ | ly 

ధనాధిప మండపం స్యాట్ చేవభూసుర యోగ్యకం | 

త బేవమధ్యాంకణ సంయు కం త్న రార్థం ద్విజభూప లే; [| 14 

తబేవఫాగాధికాయావు మిష్టదిగ్గతభి త్రికం | 

భూపతీనాంచ వై శ్యానాం కోశరత్నాది యోగ్యకమ్ | 1% 

తబేవాధికమాయామం మధ్య భాగాం కణం ఛచేత్ | 

వకభాగావృ తావాన మిప్ట దిగ్గతభీ త్రికమ్ ॥ 17 

ఆయామ మభ్యసూ(తన్య వామేడ్యారం (పకల్పయేశ్ ॥ 

క చ్లేకర్క;రీభ|దంస్యాట్ |భమణాంేో న పూర్వవత్. | [| 

శూ దాణామితిచ (పోక మభ ధాన్యాగార సామకం౦ | 

విసారం చతురంశంస్యా దేకభాగాధి కాయతమ్ ॥ 1} 

పంచాంశ దగ్యాంశశేనై న మండపం పరికల్పయిత్ | 

తన్నుఖెక (తిభాశేన నిర్ణమం భద విస్ఫృతమ్ ॥ 17 

తత్పెశేతు ద్విపాన్నేవా |పపాంచై కేన కారయేత్ | 

భ|చాంతం కుడ్య సంయు క్షం మండపం పృష్ట పార్ళగయోాః | 

"దేవ తానాంచ మానార్థం భూవణాఖ్యంతు మండపం | 

తచేకాంశాధి కాయామం విసారం పూర్వ వద్భు వేత్ 117 

. త ద్భాగ ది్భభాగేన విసారం మండపం భవేత్ |. 

ది(| తిభాగాం కణంపూ ర్వే చెకభాగం ఖళూరకమ్ ॥ 1% 

మండ పస్య వినాదై ర్ల దా (రం కుర్యా దె(చక్షణః బ్ | 

భూసణాఖ్యంచ వి పాణాం యోగ్యం పుంస వనార్ధక మ్ [1 177 
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తడేవాంశాధి కాయావుం విసారం పూర్వ్ణవద్భ వేత్ . 

(తెచతు రాగ మాయామం మండపం పరితోభ వేత్ || 178 

గ ఆద ఇ అ శి ఎవం సుభూపుణాఖ్యం స్యా చ్చేహం ఘారొ_కవన్నయెత్ | 

భూాసురాది |తయాణాం చోపనయనాది యోగ్యకమ్ | 179 

'వేదాష్టాంశ విసార మాయామం మండపం భవేత్ | 

వం శేవమూల్మాగ యోః నంధిం ద్విచతుర్య్భా లేన కారయేత్ 1100 

ఏకద్వి వాన యోర్మ భ్యే ద్విచతు ర్యాగాంకణం భవేత్ | 

వత తా పశ్మేగద్యయం చై చెకం చతు ర్భాగేన ద్యారకమ్ i 181 

చైర్హ్వేచ మధ్యసూ[ తన్య వామే? ద్యారం (పకల్పయెత్ [ 

అథ వాతన్య మ ధ్యేతు కుడ్య న్యానం వి భాజిటే | 182 

శులాభదా(ర సంయు కం శెమంయుక్వా పయోజయెత్ | 

ఏవంతు భూప ణాఖ్యంస్యా చర్చా దాణాం పచనాలయమ్ | 158 

తా! విసారము కి భాగములును, పొడవు 4ఉ భాగములునూ, 

ఏీస్తారములో సగమును పొడన్రలో నగమును ఎత్తయిన వీఠముతో 
మండపమును వెనుకను (పక్కలను గోడలును, ముందునె పున 
సంభఛములును, దానిముందు * భాగములు వెడల్సును ఏ భాగములు 

సొడవును సిర్షమము వీథముతో గూడ చేసి మూలలయందు నాగలి 

నల గోడను. రచించి, చుట్టును 1 భాగము విశాంతిస్థలము స్తంభ 

ములతోను ముందును ఇరువై పులను భ దములును చేసీ శేని ధనాధిప 
మండపముగును, ఇది చేవతలకును _బాహ్మణులకును తగినది. దీనికే 
మధ్యగది కల్పించిన యడల శూరమునకు దగిన మండప మందురు, 

దీనినే పొడవు 1 భాగము మిగులుగా జేసి యేదో మొక వె వెపున గోడ. 

గట్టేనయెడ ల రాజులకును వె వై ళ్యులకును ధనము రత్నములు నిలున 

యుంచుటకు దగియుండును, 
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ములను 4 భాగములు చేయవలెను. ఆద్వారము పొడవున మధ్య 

సూ తమునుండి యెడమ వై పున నుండవలయును, లేశ నడువును 

నోడయొక్క- విసారమును భాగములు చేని అపకారము ద్యారమును 

నిలుపదగును. వక్ష లమువారికి దగినగొలతతో వారికి ఆమండపము 

నకు దాగరమును రచించవలయును,. ఇది భూవణ మండపము. 

కూ దులకు సాక శౌలగా నుప యోగించును. 

శ్లో! తద్ ది(భాోన విస్తారే తస్నాద్ ద్య్యంశాధికాయతం 1 

కుంచాంేన ది్భభాగోన ఫూరవద్ ద్యార నంయుతమ్ | 188 

వాన మేక ద్వ యోర్శ థ్యె (తి తిభాగాం కగాంభ వేత్ |, 

వకాంేన |తిభాశోన పాళ్ళేషద్యారం (పయో జయేత్ ॥ 185 

తద్భా హే పరిళో౬లింద మేక భాగేన కారయీత్ | 

= ర్ల మధ్యమ భాగతు దారరం సంకల్పయెత్సుథీః ॥ 186 

స్యా దేకద్వితిభాశేన సిర్షమం భదవిసృతం | 

పవంతు మండపం హర్భ్యం చేవభూనుర భూపలేః ॥ 187 

కచనార్థ మితి పోక్త కం నానాతలద్యా రై రవీ | 

తస్మాద్ ద్భ్యధికాయామం విస్తారం పూర్యవద్భ వేత్. 1 188 

తన్మ భ్యెఒం కణమంశేన పరితోద్యంశే 2న మండపం | 

తస్యాంతం చెక భాగాన పరితస్తు ఖళూరికా ॥ [50 

త్య మధ్యసూ తస్య వామేదా్యారం (పకల్పయత్ | 

శేవంతు పూర్వనతు- ర్యా నృండపం హర్భ్యమిారితమ్ ॥ 100 

స శేగషామవి వర్ణానాం బాలాలోకన యోగ్య్యకం | 

పుద్యాగ విస స్పృతంచై వ స_స్తభాగాయతేం తథా | రే 

త దా లేన ద్వి తిభాగ గన మధ్య రంగం (ప్రకల్పయత్. | 

_మధ్యస్త స్తంభాన్ పరిత్యజ్య పరితః దం శేన మండపమ్ ॥ 199 
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తద్భా హ్యేచావృ తాంశేన భూవ్భ తాలింద సంయుతం | 

_ చతుర్చిక్షు చతున్ద్యారం క నేలాంగల ఖిత్తికమ్ | 19 

చతుర్జి గ్భద నంయు క్ర మేక ది(| తిక భాగికం | 

"దేవానాంచ విలాసార్థం కృం7గా రాఖ్యంతు మండపము 1 10 

ఆయామం చాస భా గేన విసారం పూర్యవద్భ వేత్ 

తద్బహి శా వృ తాం శేన కుర్యా త్త త్తద లిందకం | 

తదృహీ శ్చావృ తాం నేన మండపం దగ్యంశమేవవా ॥ 11 

చతురా(సం చతువ్మ. నే ది్భభాగన యోజయేత్ | 

తదృహి శ్చైకభాశగేన పరితో వారమిష్యుతే ॥ 19 

త్య మధ్యసూ తన్య వామేద్యారంతు పూరగవత్ | 

వంశమూలా్యా గ యోః నర్యం కర్క-రీకృత నేతకమ్ | 10 

ద్వ్య్యంశి కం త|తవిసారం నిర్ణనుం భ|దసంయుతం | 

న ర్వేపామవి వర్హానాం సుగతం నర్యు బేశిక మ్ | 19 

తా॥ (184వ శ్లోకమున అర్థము చక్క-గాలేదు). కి భా॥ 
ములు నలుచదరముగా గదిని రచించి డాని (పక్కా 1.8 భాగము 

లతో ద్యారమును రచించవలయును. దాని వెలుపల. -చుట్టున 
అలిందములు 1 భాగము చేయవలయును, నిడివియందు యధ్యవ 

భాగమున ద్యారమును భ్మదముమొక్క- నిర్షమము 1-2-8 భాగను 
లుంచవచ్చును. ఇట్లు మండపమును హర శవమును రచించిశేని "బే; 
తలకును _ాహ్మణులకును శ తీయులకును యోగ్యమగును. Sd 
పచనార్థ మండపము. అనేకమైన అంతస్తులును చా( రములున 
కల్పంచవచ్చును, జ జెప్పిన దానికేంశు పొడను 2 భాగములు పెం 
నిస్తారమును పెంచకుండ డానినడువుగది 1భాగడును దాని చుట్టును 
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నుందవము 2 భాగములు దాని వెలుపల చుట్టును విశాల. (ప బేశ 

నున్తు దానిని దివియందు మధ్య స్తూ తమున కెడమ్మ పక్క దార 

మును రచించనలయును. మిగిలినపనులు పూర్వమువలెనే చేయ 

నలయును. దినిని హర గ్రముండపమందురు. ఇది అన్నికులముల 

వారికిని శిశువులను చూచుటకు దగినది. విసారము 6 భాగములు 

ఫొడవ్రు 7 భాగములుచేసి అందు 2-8 భాగములు మధ్యరంగమును 

(ల్వీంచి దానికి మధ్య _స్తంభ ములు లేకుండ చేసీ చుట్టును ల భాగ 

సులు వుండపమువేనీ దానివెలుపల చుట్టును 1 భాగము అలింద 

నును నలువై పుల 4, దాగరములును మూలలయందు లాంగలమువ3ె 

ఫండ పు గోడలును నలుదెసల భదములును వాని నిర్ణమము 1.2.8 

భాగములు చేయవచ్చును. 

ఇది దేవతలకు విలాసార్గముగా నుపయోగింపబడు శృంగార 

నండకుము మజీయు విస్తారము ర భాగములును పొడవు 10 భాగ 

సులునం చేసి చానియందు విస్తారము 2 భాగములు పొడన్ర 4 

భాగములు గదినివేసీ దానివెలుపల చుట్టును 1 భాగము అలిందము 

లును ఆఅలిందముల వెలుపల 2 భాగములు చుట్టును మండపమును 

నటమువువాలలయందు 4 యిండ్లు 2.9 భాగముల చొప్పునను దాని 

ఎలు పల 1 భాగమును చుట్టును వాకిండ్లును దానియొక్క. నిడుపు 

సందు వుధ్యసూత్రమునకు ఎడవువై పున ద్యారమును వెన్ను గాడి 

ముక గ్రా మొదలునను, చివరను, అంతయును గట్టగా న్మేతకమును 

రచించ వ అను. న్మేతమునందు విసారము 2 భాగములు నిర్హమము 

1 భాగముగల భ|దమును రచించవల యును. దీనిని సుగత మండప 

నుందురు. అన్నికులముల వారికిని అంతటను ఉప యోగించును, 

స్ట! చతుర్భాగాధి కాయామం విసారం పూర్యవద్భ వేత్ | 

లలా కేదర్యంశే విస్తారం రసభాగ తదాయతమ్ | 200 
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పురతః సృష్ట భాగేతు బైక్ భాగము లిందకం | 

: వంశమూ లేతు వాసంస్యా త్కు ర్యాత్తు డిష తిభాగతః॥ 201 

"శమం (సాగు కృవత్సర్వం యుక్యా తతై ఏవ యోజయేత్ | 
_తదేవాగ్లో చతుర్భాగం చోకృవన్మండపంతువా | 202 

F కేచిత్ వమడష్ట భా?గన వసారాయావమం కల్ప యేత్ 1. 

_ లలాశే ద్వ్య్యంశవ డ్యాగం విస్తృ తాయతం మండపమ్ 1 20 

: వకాం శేతత్సు శేఒలిందం దిగ కిభాగాంకణం భవేత్ | 
తత్సు శేపార్భగయోః శేషం మహాద్యారంతు కొల్పయేత్ ॥ 201 

లలాశే తుద్య్యంశ విసారాయామం మండపం భవేత్ 1. 

ఏవంతు (పాగతం [పో కం సర్వకర్శ సుఖావవామ్ | 20 

సపాంశం కమవిసారం నవభాగం తదాయతం | 

(త్యం ేన పంచభాగేన వాంకణం విన్న్శృ తాయతమ్ | 208 

'తద్భహిళ్చ ది(భాగోన, పరితో మండపం భవేత్ | 

.. అథవాత తి ఏభాగేన లలాకే మండపం భవేత్ | 207 

తత్సు రేచ ది(భాగోన యుక్య్యా మ భ్యేతు వాంకణం | 

తత్పురైచ ద్యిపాళ్ళే (తు చైకభాగనా లిందకమ్ ౨0 

తద్నహిసా? వ తాంశేన మండ పానాంత( లిందకం | బ్రనాశ్న వృ ఎం ఛీ 
మ భ్యెద్యారంతు సంకల్చ్య విస్తాశే చాధ దై వతమ్ | 209 

తద్ ద్యిత్యం శేన విస్తారం. నిర్షమం భ్యదసంయుతఏ |. . 

వకం వాథద్యయం వావి ద్యారం చతయమేవచ॥ 210 

తిదపాఫా+ వ* తాంచే. ఇ లఅింద లలనా క వృ తాంశతెన కుర్యాదావృ తా లిందకం [. 

సర్వాలంకార సంయుక్తం కర్ణిహార్మ్యాది మండితిమ్ | 211 

దోణాఖ్యమండపం (పో క్షం చేవారామం |పకల్పయేత్ | 
అథవా భూపతీనాంతు చా శ్మార్థం యజనార్థకమ్ | 218 
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వి పాణాం శుభక ర్మార్గం సంధ్యా యోగ్యక మండపం | 

అథవా తపస్విన'౦చ వముళఠంవా నాటకాహితమ్ 1. 218 

వకభాణాధి కాయామం విస్తారం పూర్వవత్ (క్రమాత్ 1. 

పట్ (తిఫాగం కణంవు భే "పరితోద్య్యంశేన మండపమ్ ॥ 214 

లలాకు మండే పూ రే చై చెకభాగనా లిందకం | 

"ఏవంతేం ఏం భూపహ శ్య్యేతు మల్ల యోగ్యంతు కారయేత్. | 215 

తా॥ విస్తారము 6 భాగములును, పొడవు 12 భాగములుచేసి 

లలాటమున విసారము 2 భాగములును, పెడవు 6 భాగములును 

చేస్తిముందు వై పునను, వెనుక నై పునన,అలిందము 1భాగముచొప్పున 

చేసి వంశ నాలమున గృహము 2- కిభాగములు చేసి మిగిలినది చుట్టును 

మండపము పూర్వము చెప్పబడినట్లు చేయవచ్చును. - "లేక దీనిచే 

ముందు శ భాగములు మండపము చేయవచ్చును. కొందజు 6 భాగ 

ముల విసారము 8 భాగములు నిడివి చేయుదురు, లలాటమున 

విసారము 2 భాగములు పొడవు 6 భాగములు మండపమును 

కల్పించి జాని ముందు 1 భాగము అలిందమును, విసారము ల భాగ 

ములు దీర్ట్హము 8 భాగములతో గదిని కల్పించి మిగిలిన (వ దేశ 
నును. ముందువై పునను ఇరు(పక కాలను నొప్పు ద్యారములను 

రచించి ల*ాటమున 2 భాగముల. విసారముతోను అదియే పొడవు 

తోను మండపమును రచించవలయును, దీనిని (ప్రాగత మండ 
మందురు. అన్ని కార్యములకును దీని సధ యోగఏచుకొనవచ్చును. 

విసారము 7 భాగములును పొడను 9 భాగములునుచేసి దానినడువు 

గది విసారము 8 భాగములు నిడివి 5 భాగములు చేసీ దాని వెలుపల 

ఏ భాగములు చుట్టును నుండపమును "లేక అందులో కివ వంచు 

మండ పమును రచించవలయును, ఆ మండపము ముందు 2 భాగ 

ములు నడువు గదియును?. ఆగది ముందును చాని కిరు పక్క లను ౩ 

20] 
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అలిందములు 1 భాగము చొప్పునను, దాని చుట్టును వెలుపల 

1 భాగము మండపమున క లిందములును, మధ్య ద్వారమును రచించ 

వలయును. ఆ దాగరమున 2.8 భాగములు నిర్షమముతో భ|దమును 

1-2-8 ద్యారములను గూడ రచించవచ్చును, 

వాని "వెలుపల - చుట్టును. అలిందములను కల్పించవచ్చును. 

మూలలయందు హర్శములను. రచించి సమ _స్తమెన యలంకాన 

ములు రచించిశేని ద్రోణమండప మగుకు. “కేవతలకు తోటను 

నల్పించవల యను, "లేక రాజులకుగాని, విపులకు యజ్ఞ ముకొజుకు 

న, శుభ కార్యములకును గాని, సంధ్య వార్పుకొనువారలకగా? 

తగి యుండును. తపస్సుచేయు వారలకునుు మఠముగాగాన్ని 

నాట్యము వేయుటకు గాని, తగియుండును. దీనినే విసారము 1 భాగము 

పొడవు 1 భాగము ఎక్కు-వచేసి దాని నడుమ గది విస్తారము శిభాగ 

ములును చిడివీ- 6 భాగములునుచేసి దానిచట్టును 2 భాగములు 
మండపమును రచించి తూర్పున లలాట  మండపమున 1 భౌగను 

అలిందమును ఇట్లు రాజభ వనమున రచించవలయును. జెట్టిలు సాము 

చెయుట కుపయోగించును. 

క ॥ తస్మాద్ ద్య్యం శాధి కాయామం విసారం స ప్పభాగికం | 

పంచాంశం చె వపం _క్యంశం కన్మ'క్యే వాంకణం. భవేత్ ॥ 216 

" తద్చాశే హ్యే పరితః కుర్యా చేకభాగోన -వేదికాం |! 

_వతద్ (దొణంచ భూపానా మాయుధాభ్యాస మండపమ్! 217 

. పంచదశాంశకం డై రం నేత్ర తి భాగ మండపం | 

రత్పుేఒ లింద మేశాంకం నవాంశేన యు తాంకణమ్ | 28 

" తశ్చాశ్ళే (పు రతశె సన యుగాంశేన చారికా | 
(దోణాఖ్య మండపం చైవ మేమయుద్ధార్థ యోగ్యకమ్ ! 1 21 

అష్టాష్టాంశ విసార మాయామంచ త్మత్రకల్పయేత్ 1 

కన్మర్యే ద్విద్విభాలేన కల్పయేశ్ వినృతాంకణమ్ 1 220 
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తద్భహీశ్చా వృతాంశేన కుర్యా చెెకాఖలూరికా | 

_ తదృహిశ్చ ద్యయాం శేన మండపం పరిత్తస్తథా ॥! 21 

కచ్లేచ ద్విద్యిభాగేన కుర్యా ద్యాసంతుష్ట్రయం | ల 

ల తద్బహిశ్చా నృతాంశేన సంయు కం భ్మడాలిందకమ్ ॥ 222 

మధ్యుసూతన్య వామేతు ద్యారం కుర్యా ద్విచక్షణః | 

తద్బుహా శ్బౌ నృతాంశేన కుర్యా చైైకం ఖలూారికమ్ ॥ 2938 

చతుష్క-న్లేఒష్ట న్మేతంస్యాద్ ఛ్మ్యదయుక్ కరారీశ్ళతం | 

అథవా వేదభాణేన మధ్యకోనం సమ్మాశకమ్ ॥ = 224 

తద్బహిళ్చా వృ తాం శన జలపాదంచ సిమ్నుకం | 

తద్బహిః పరితోభాశే కుర్య్యాచై కా ఖలూరికా | 995 

తన్నభ్యే, మండపం కుర్యాత్ర్రార్ష్యం లాంగలభి త్రీకం 1, 

మధ్య స్తంభం త్యచెచ్చ_న్తం దిక్షు స్తంభం త్య జేత్తువా 1 226 

ఊర్ల (కూట సమాయు కృం నరాగలంకార సంయుతం | 

త దృహిః పరితో చేశే య భేష్టాంశ (చపాంగకమ్ | 997 

నృపాణాం భోజనార్థంస్యాత్. ఖర్యటాఖ్యంతు మండపం | 

త చేవభాశైక చేదాంశం మధ్యరంగం తమిమ్య లే || 998 

తద్బాహేతద్ డి్భభాగేన మండ పావృత మిష్యతే | 

. తడ్బహిశ్చా వృతాంశేన కుర్యా ల్తే (దృమాలిందకమ్ | 2929 

 తచ్చతుర్దికు మభ్యేచ _స్తంభం నరోగపరిత్యజేత్ | 

దర్భ్యం శేకం నే త్రవిస్తారం నిర్లమం భ[దసంయుతేమ్ ! = 980 

మధ్యభదస్య విసారం నిర్ణమం-చచ ది్భభాగికం | 

చతుర్ది క్షు చతున్ద్వారం కర్లేచ క ర్కరీకృతమ్ ( లలి 

యార్ధ్వకూట సమాయు కం న ర్వాలలికార సంయుతం 1 

. తన్ఫుఖె తత్సమాం శేన విసారాయామం 
కారయేత్ | 989 
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చతుః వడ్భాగ విసారా యామం మండ పాంకణంస్యాత్ | 

పురశ్చ పార్శ ్థయో శ్చైవ దగ్యం కేన ముఖమండపమ్ | 98 

ద్వారం తన్నుఖభ| దంస్యా త్య శ్లేషు కర్కరీకృతం | 

మండే బాంకణం జాతా విధానం వివిధాననమ్' | 934 

సర్యాలంకార సంయుక్తం వాతాయన సమాయుతం | 

ఏవంతు ఖర్వటంప్రోక క్ష మభిసేకార్థ మండపమ్ 1 9ిక్టీక్ 

శా పె జెప్పిన దానికంకు పొడవు 2 భాగము లధికముచేన్సీ 

అనగా 12 భాగములు చేసి యనుట. విసారము 7 భాగములువేసీ 

దాని నడుమ గది విసారము 5 భాగములు పొడను 10 భాగములు 

చేసి దాని చుట్టును 1 భాగము వేదికను రచించినయెడల |దోణ 
మండప మగును, రాజులకు ఆయుధముల నభ్యనీం చుటకం దగియుం 

డును, విస్తారము 11 భాగములును నిడివి 15 ఛాగములునుచేసి 

అందు 2 మూలలయందు కి భాగముల వ వొవ్వున మండ పములును, 

ఆనడుము 9 భాగములు నలుచదరముగా గదియును, మండపముల 

ముందు 1 భాగము చొప్పున అలిందములును, గదికి ముందును ణకు 

(పక - లను 9 భాగముల చెప పున విశాంతి స్థ సలమును రచించి శేని 

[దోణమండ పమగును. ఇది వె క్రుళ్ళ పంచెమున కంప యోగించును. 

విసారమును నిడివి యును సమానముగా రి భాగములు చేసీ. దాసి 

నడుమ 2 భాగములు. నలుచదరముగా గదియును దాని వెలుపల 
చుట్టును l భాగము విశాంతి స్థలమును, దానిచుట్టును శిభా భాగములు 

మండపమును, నలుమూ:లలయందు 9 భాగముల చొప్పున గదు 

లును, దాని వెలుపల చుట్టును 1 భాగము. భ్యదములతో గూడిన 
అలిందములును, మధ్య స్యూతమున కెడమవై పున ద్య్వ్యారమును, 
దాని వెలుపల చుట్టును 1 భాగము వి శాంతి. స్థలమును నాలుగు 

మూలలయందు లి 9 చిన్న గదులును, గట్టి భ్ర్రములును రచింప 
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వలయును, లేక మధ్యగది 4 భాగములు చతుర శముగా జేసి దాని 

వెలుపల చుట్టును 1 భాగము లోతయిన జల స్తంభములను రచించి 

వాని వెలుపలచుట్టును 1 భాగము విశాంతి (పదేశమునుు, దాని 

నడుమ మండపమును, నలుమూలలయందు నాగలివళ ఖండపు 

గోడలును రచించి మధ్యను, నలుదిశలయందును స్తంభములు 
లేకుండ చేసి పెన శిఖరమును కలశమును రచించి డానివెలుపల 

చుట్టును యిష్ట పకారము పందిరిని కల్పించిన. యెకల రాజులకు 

ఫోజనమునకు దగిన ఖర్వట మండపమగును. 

చెదానినే గది గ్ భాగములు నలుచదరముగా జేసి. దాని 

వెలుకుల. చుట్టును లి భాగములు మండపమును, దాని వెలుపల 

చుట్టును 1 భాగము అలిందములును రచించి దానికి నలువై పులను 

మధ్యను స్తంభమును లేకుండ చేసి మూలగది విస్తారము 2 భాగములు 

నలు చదరమును అంతయే నిర్షముమును భ్మడమును మధ్య భ్మచము 

మమొక్క- విస్తారమును నిర్షమమును 2 భాగములును, నలువైపుల 

డీ ద్వ్యారములును, మూలలయంను గట్టి దిమ్మలును, ' పెన వీఖ్టర 

మును కలశమును, డానిముందు చానితో నమానముగా వెడల్పును 

పొడవుచేసి అందు విసారము 4& భాగములును పొడవు 6 భాగము 

లును, గల రంగమును రచించి దానికి ముందును ఇరు పక ్కాలను 

౭ భాగముల చొప్పున ముఖ మండపమును రచించి దాగరమును 

ముఖ భ|దమును మూలలయందు గట్టి దిమ్ములును వెసి అచేక విధము 

లయిన అలంకారములును ఇప్లానుసారముగా ద్యారములును, కిటికీ 

లును రచించిన యొడల అభిషేక యోగ్యమైన ఖర్వట మండప 

మగును. 

నో నవభాగంతు విసారం తత్సమాంశే ముఖాయతం | 

మధ్యరంగం |తిభాగంస్యా దంశేనా వృతాలిందకమ్ ॥ 286 
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_తద్బృహీశ్చ ద్విభా గేన మండపొవృత మేవచ 1. 
. తస్మాత్. శ్రీభాగవడ్భాగం వినారా యామరంగకమ్ |. 28 

కుర్యాత్తు శిల్పవి ద్వద్భిరు 3? మండపం మధ్య మే | 

. తత్పుశేపార్శ్యయో శై వచె చె కభాగేనా లిందకక్ nM 238 
తద్భహీ _స్తద్వ శాత్కు ర్యా న్మండపం తద్ ద్యయాంశకం | 

. "శేషం పాగు కృవత్కు ర్యా చయ రాపాఖ్యంచ "నుండవన్ | 989 

వవం'దేవాలయే కుర్యాద్ భూపాభిసే. క్ట యోగ్యకం | I 

దశ భాగ విశాలంస్యా ద్వింశ త్యంశం తదాయతమ్ ॥ 940 

 మధ్యరంగం యుగాంశంస్యా న్న్మధ్య_న సభాన్ పరిత్య జేశ్ FF 

' తద్భహీశ్చా | వృ తాంశేనా లిందం ద్వ్యం శేన మండ పమ్ | 241 

తద్భహీళ్చా నృతాంశేన చోన్జ్వేతు జలస్థలం 1 

. తస్మాత్తు తన్ను ఖేరంగం ద్య్యంకం మడ్భాగ మేవవా ॥ లతల 

తన్ను పార్శ్గయోశ్రైవ వ మండ పాకారం. యోజయేత్. 1 

_ మంగలాఖ్య మితిపో క్షం పురతః శేవము_క్షవత్ 1 248 
వవంతు నృసవా శ్వ్యేతు తులాధా శార్ధ యోగ్యకం | | 

భూ పానాంచ యథాస్థాన మండపం వక్ష్య లే (కమాల్ || 244 

_ .వకాదన విభాగేన వనాలవిస్తార దెగ ర్ం 1 

' _తత్సమాంశేన విస్తార మేకద్వితి ముఖాయతమో 1 94 

వీసార సమసభ్మూతం స్యాత్కుు ర్యా దాస్థాన మండపం |! * 

-. మూలమండప మగ్యేతు ప పంచపంచాంశ రంగకమ్ |  లిత్త6 

తద్భాహ్యే ది(|తిభాగోన పరితో మండపం భవేత్ | 

చతుర్చిక్షు చతున్చ్వారం క శైలాంగలభీ త్రికమ్ | 947 
వాహ్యేచ డి( తిభాగోన భూవృ తాలిందకం భవేత్ |. 
చతుర్ధి క్షు ద్వి తిభాగేన భదదాగరేణ నంయుతమ్ | 248 
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పార్న్యేసోపాన సంయు కం హ_న్సిహ స్త విభూసితం | 

సోప వఠమధిస్టైానం స్తంభాదీన్ (ప స్తరాన్వి తాన్ | 249 

రు _స్తరో ర్ట వికెపో ని చు చూవిహర్మ్యాది మండితం |! 

మధ్యరంగోర్థ్వకూటంస్యా చ్చెకది(| తి తలంతువా ॥ 250 

రత్న పాసాదరంగోతు (పాగుదక్త క్ష వదలంక్యతం తను గచ J 

: [(పపాం కుర్యాద్ యుక్వ్యాయామంతు కల్ప యెత్ | 951 

_ వాటకవిసారంపంచ పంచభాోన యోజయేత్ | 

పాళ్ళేర చైవ త్రీభాగోన బహుపాడ సమన్వితమ్ 1 లిర్రలి 

సోపవపీశాం ఘీ సంయుక్తం |ప_స్తరంచ (పపాంగకం !. 

_శముఖేభద సోపానం  క్రచ్చేలాంగలభి తీకమ్॥1 ౨ 288 

నీ వేవా దారుజేవావి మిశ్మదప్యెణ కారయేత్ | 

శేషంతు 'దెవ తాస్థానం మండపవో క్త వదాచ చేత్ ॥ లైర్రర్ష 

ఏవమాస్థాన యోగ్యంస్యా శ త్తత్ స్వరాక్షర యోగ్యకం! 254్తే 

. ఆా॥ వసారము 9 భాగములు పొడవు 9 భాగములు చేనీ డాని 

నడుమ కి భాగములు నలుచదరముగ రంగమును రచించి దాసి 

చుట్టును 1 భాగము అలిందములును, అలిందముల - వెలుపల చుట్టును 

2 భాగములు మండ పమును రచించవలయును... "లేక మధ్య రంగము 

విసారము .8 భాగములు పొడవు 6 భాగములుచేసి దాని ముందును 

కుడియెడమలను మూడు వె వె పుల 1 భాగము అలిందములును,_ వాని 

"వెలుపల చుట్టును ల భాగములు మండపమును రచించవచ్చును. 

మిగిలిన. పనులు పూర్యమువ లెనే చేయవలయును, అది శ్రీతాప 

మండప ఇది చేనాలయమున రచింపబడినను రాజా భిషేక 

మెము విస్తారము 10 భాగములు పొడవు 20 భాగములు 

వేయవచ్చును. "తేజా 10 భాగము వేయించవచ్చును. మధ్యరంగము 

విసారమును పొడవును $& భాగములుచేసి దాని. నడుమ _స్థంభము 
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లను తీసివేయవలయును, దాసి చుట్టును 1 భాగము అలిందములును. 

వానిచుట్టును నెలుపల 2 భాగములు మండపమును రచించవ లెను, 

మెన మరల చుట్టును 1 ఛాగము జలస్థలమును కల్పించవ "లను, 

దానిముందు రంగము విసారము 2 భాగములును పొడవు ర భాగము 

లునుచేసి డానికి ముందును లరు'వై పులను 2 భాగములు మండప 

మును రచించవలయును. శెషించిన పనులు పూరగమువ లెనే చేయ 

వలయును, ఇట్లు 'రాజభి వనమున తులాభారమునకు రచిం1 

వలయును. దీనిని మంగళ మండప మందురు. 

కక్ రాజాలయొక్క- ఆస్థానమండ పమును చెప్పుచున్నాడు, 

సమాన చతుర్మశముగా 11 భాగములు చేసి దానితో నమాన భా! 

ములుగా 1-25 భాగముల విస్తారముతో ముఖమును విసారములో 
సమానముగా ఆస్థాన మండపమును, (ప్రధాన మండపము. నడుమే 

కీ భాగములు నలుచదరముగా రంగమును దానివెలుపల 2..క8ి భా! 

ములు చుట్టును మండపము నలునె పుల 4 దాగరములును, మమూలు, షమి 

యందు నాగలివలె ఖండపు గోడలును, దాని వెలుపల £-8 భఖ! 

'ములు చుట్టును అలిందములును నలువై పుల ల-8 భాగములు భగ 
ములుగల ద్యారములును, |పక,లయందు మెట్టును, ఆ మెట్ల యందు, 

పీనుగు. తొండములును, ఉపవీఠముతో గూడిన అధిష్టా న మున 

_సంభములుః TEE సరము ఆ పెన తలయందు హర్శ్యములును 

మధ్యరంగము పై చన శిఖరము కలశమును, 1.2.8 అంతస్తులు కూ! 

రచించవచ్చును, రంగమునందు ముత్యములు మొదలగు వానిలో 

నలంకారమున్కూ దానిముందు పందిరియును, _నాట్యరంగ ముస 

న్ భాగములు నలుచదరముగా నుంచవలెను. దాని _పుకరాల యందు 

రీ భాగములు తగినన్ని స్తంభము లుంచవ లెను. ఉపవీఠము అఅధిఫ్టా 
నము, _స్తంభములు, (_ప_స్తరము, పందిరి, దానిముందు భ్మదమను 

మెట్టును, మూలలయందు నాగలివలె ఖండపు గోడలును, ఆకాతిళో 
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గాని, క్షజ్బతో గాని, "లేక యిష్ట ప్రకారము
గాని చేసి మిగిలిన "చేవ స్థాన 

మును చెప్పబడిన కొలతలతో ను,లక్షణములతో ను
 రచించవలయును, 

ఇది ఆస్థానమండపము శదపఠ నమునకును, సంగీతమునకు ఉపయో 

గించును, . తవ 

నో చతుః మడ్భాగవిస్తారా యామంచ తత్పకల్పయేత్ 1 255 

ద్విచతు ర్యాగ విస్తారా యామంచ 
మండపం భవేత్ 

విసారాత్తు ద్యిభాగేన నంశమూళశేతు
 వానకమ్ 1! = 956 

_తదగ్రోద్వితిభాేన కుడ్యపాడ సమన్వితం | 

తద్బృహిశ్చా వృతాంశేన వారం కాంకాఖ్య మండపమ్ 1 257 

వవంతు యువ రాజస్య వీలాలోక న మండపం 1 

సశళాంలంకార సంయుక్తం చోర గకాట సమన్వితమ్ 1 958 

షడహాంశేన విసారా యూామం-చ వముండపం భవేత్ | 

ది తిభాగేనవా సంస్యా త్తి) చతు
ర్భాగ మండపమ్ 1! = 259 

వంశ మూలా గ యో ర్వ
ానం తన్మ గ్య ముండశం౦ భవేత్ 1 

'తత్పుశేజలింద మేకాంశం చేష్టదిగ్ధతఖి తికమ్ | 960 
| కు ౧ కక [| 

ముఖ్యేష్ట ద్య్యంశే మూయామ
ం విస్తారం ముఖదాగరకమ్ 

1 

ద తిభాగోన వాసంస్యా ద శేమూలేన యోజయేత్ 1 261 

అథవా మూలవాసై శ్చ ద్వి(తిఫాగన యోజయీత్
 | 

ద్విచతుర్భాగ విస్తారా యమం మూలమండపంస్యాత్ 1 262 

తన్సుశే పృష్ట చేశేతు వై కై కాంశేనా
 లిందకం । 

 పరితణుడ్య సంయుక్తం తద్భహి ర్వార మేవచ | ౨68 

శస్మాచేవద్వి భాగేన నిర్ణమం భ|దవి_స్హృతం 1 

మండ పే వంశమూలా[గే త్యంశం భద నశాలకమ్ గ 964 

నిర్దమం చద్వి భాగంస్యాద్ భదావృళే వారకమ్ | 

మండే చోర్గకూటంభ్యా చ్మాలాకారంత రూజయేత్ 1. 

21 
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- -లఅష్టవ క్త సమాయు క్త కం కస్ణైషు క ర్కరీక్యతం. గ . 

- మధ్యసూ(తన్య వామేతు ద్వారం కచ్యాద్విచక్షణః 1 1 ఎవో
 

శ్రీవిశాలమి తిపోక్తం. మహిప్యావాస మండపం... 

చతుః పడ్భాగ విసారా యామంచ మండపం భవేత్! 1. 267 

ద్విద్విభాగన సంయుక్తం తన్మ భ్య చాంకణం భవేత్ 1 

ద్యిచతుర్భాగ క విస్తారం వాసమాయామ మోరితమ్ 1 _ 268 

తత్సుశే పృష్ట థాగాంతం వై కద్య్యంచేన కారయేత్ | 

త్ర దృహీ రాగరమేశేన | పరితః కళాటాకృలి. సఖా! ౨. 269 

-., వంశమూల్యాగ యో రాగనం తద్ దారం వాసమధ్యమే 1 1 

మండ పే వే మధ్యసూతస్యవా మేద్య్వారం తథాయలే 1 . 270 

 విరంసో మార్కానామస్యాద్. వి పాణాం పచనాలయం | 

తచ్చ విస్తారచెరే మటు ద్విద్వి భాగోన. వర్గనాత్ | 27 

అన్యత్ క్షత్రియ "సశ్వేపోం యుగభాోన మండపం |. 

విసారం ద్విగుణాంతంస్యాద్. ద్విద్విభాశేన వర్గనాత్ [1 2 

యా త ద్వని యో గార్థం మండపం చె వై శ్యళూదరారాః 1 \1 

త్ర _త్తచ్చి త్తవశాత్సర్వ మిష్టదిగ్భాగ భీ ర్తి త్రిక . 27 

తా[ విసారము 4ఉ భాగములు పొడవు. 6 భాగములుచేః 

అందు విసారము * భాగములు. పొడవు తీ భాగములుగల.. మండప 

మును రచించి. దానివెన్ను మొదలు నాను కొని విసారము నకు రెట్టింపు 

పొడవుతో గృహమునురచించి దానిముందు 2-8 భాగములుగోడ లును 

“సంభములుగల విశాంతి . స్థలమును, చానివెలుపల చుట్టును 

1 భాగము ద్యారములును పైన శిఖిరమును, కలశమును రచించి శే! 

కాంత మండపమగును.. దీనియందు. యువ రాజులు ఆడ కొనుట 

మొదలగువాని కుపయో ము విస్తారము 6 భాగములును పొడ 

8 భాగములును చేసి అందు 28 భాగములు గృహమును, | కిరు ఖా 



ములు వుండ క మును "వెన్ను మొక్క మొదలునను చివకను యిండ్లు ను 

నడువు మండ పమును డాసిముందు అలిండము 1 ఛభాళమున్యు స్ప బో 

యొక చె పున గోడయున్కు ముందు ము ఖదాగకము ఎ పొడవు 8 భాగ 

సుులును -విసారము ల. భాగములునుగల | 

ములుగల యిండ్లును 

wy పో 
fi ud he k [5 కు చక కమున్కూ ne 

రచించవలయును. కేక 98 ధాగములుగలని 

1; పథాన మండప (పథాన గృహము నానుకొని యుండవచ్చును | 

విసారము ల్లి భాగములును వాడవు 4 భాగములును కలొంచవల 

యును డాసిమొక్క- ముందును నెనుకను 1.1 భాగము అలిందము 

లును, చుట్టును గోడలును “వెలుపల ద డ్యా్యరమును దానినుండి క ఛా౫ 

ములు విసారమును నిర్ణమమునుగ ల భవమును మండపము వెన్ను 

యొక్క-. మొదలునను "చివరను క్రి భాగముల విసారమును 2 ఫాగ 

ముల నిర్ణమమునుగల భ|ద్రములును భ దముల నావరించిన దాక 

ములును, మండ పముడై న శిఖరమును, కలకమును తేక శాలహాష 

మును చేయవచ్చును. "మూూలలయందు 8 ముఖములును, గట్టి డి దిమ్మ 

లును, నిడివి యొక్క- మధ్యసూ తమునకు ఎడమవై పున ద్వారమున 

రచించవలయును. దీనిని శ్రీ విశాల ముండపమందుకు. 

అంతః పురీ లుండ దగినది మజ యు విస్తారము & భాగములను 

నిడివి 6 భాగములునుగల మండపము దాసినడుమ. 2. 9 భాగములు 

గల గర్భము 24 భాగములు విస్తారము పొడవుగల యిల్లును దాసి 

ముందు వెనుక భాగము వణుకు 1-2 భాగములును దాని వెలుపల 

ద్వారము 1 భాగమును "చుట్టును శిఖరా కారమును వెన్ను గాడే 

ముక్క మొదలున చినరను, న్స పహాములును, వానినడువు దారము 
rd 

లును మండప ము పొడవున “మధ్య సూ తమున శెడమవై పున 

దారమును ర-చించినయుడల సోమార్యూ మండపమగును, ఇది 

(బ్రాహ్మణులకు పాఠశాలకు 
దగియుండునః. దీనినే విసారమునను 

పొడవునను 2-2 భాగములుచేసి మండపము శీ ఛాగములుచేసిశేని 
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శ్ష్మతియులకు దగియుండును. విస్తారమునందు మరల 8 భాగములును 
పొడవున ల భాగములును. "పెంపు - చేసిన యెడల “చె వై ళ్యులకు: దగి 

యుండును. ఆపె 2 భాగములు సెంపుచేసిచో భూ దులకు యోగ్య 

మగును. వారివారికి "దకి నట్టు యిష్టానుసా రముగా నేదికు[-న నై నను 

నోడను. రచించనచ్చును. oe 

A) జేవానాం భూసురాణాంచ మండపం జాతిరూపక్రం | 
భూపానాం ౩ మండపం సర్వం ఛందరూపమిశీరితమ్ ॥ i 974 

- న్ా మండజంనర్య 
మాభానమితి. క్రి తమ్ | 975 

శేచిద్భద వ విశే మేలా జాతిరుకాపురాతనై ః | 

: దనక క pe దండకం దో కం (గైన కం స్వస్తి సికంతథా. | 976 

(త్రివ క్షం లాంగలాకారం నంధ్యావ_ర్త రం చతుర్ముఖం 1 1 

_ హణ్బుఖం మాలికం దో; కం మండ పం చాష్ట్రవ _కృ్రయుక్ ॥ 977 

ల ఏవంటే సర్వతోభ్యదం సర్వాలంకార సంయుతం | _ 

పక్ష్య లే జ విధినాసమ్యుక్ సర్వ(గామార్థ మండపమ్ | లిగా 

నమాాశం వాయతాశంచ యుగ్మం వాయుగ్న్మభీ ర్తి తికం | 

లుపాంవా వ్యాపస్త నరాంగంవా తల్పాచ్చాదన మేవచ || 279 

లుపాయు క్రంతు సరార్రంగం సభాచేతి (పకీర్తి రి తా! : 

పరితః ప  స్తరంమ్యే చోన్టై (కూటంతు. మండపమ్ |. 280 

(ప్త స్తరాంగంతు నశ్వాంగం సుండపంచేతి కథ్యతే | i 

మండ పంవా సభాం వావి గామ యోగ్యం యథాదిశి |. 981 

నగ లేచ యథాకారం ద్విగుణాధ్యర్గ కాయతం | 

పాదూనం ద్విగుణం వావి ద్విగుణం పత్తనేన్య నేత | ౨8 

విసార ద్యిగుణాయామం శూ దఖిర్వట యోగ్యకం | 

అధిష్థానాద్యలంకారం సర్వం _పాగు కనన్నయేత్ 1 298 
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యా కామా న్రేషు న ర్రేపాం కారయెన శ్రండపం సుఫీ! 1 

గ్రుపాంగం మండపంవావి యధాయుక్య్యా (పయోజయేత్ 1231 

: (్రహ్మక్ష క్రియ వై శ్యశూ్యూద కచతుర్వ నై యదు కంతుతద్ | 

చేవానాం భవతిత్వనం తరతరంళూచె ఈ ర్వ! కృతిమొః 

తద్యిపై గర్భవతి త్యనంతరతరం క్షత 3కే Er కూద? 1. 

రాజ్ఞాం వైభవతి తనంత రతరం సవ దర శాంవై శకెః 1. 

చ్రూయబె. దై క్యు క్త కం మండపం శూ దకాణాం 1. 1. 

అన్వేషాం తజ్జాతి యోగ్యంతు కుర్యాత్ | 285 

చో కంచే త్త ది(|పజా త్యాది యోగ్యం | 

కరా భరా సర్వధా నాశమాయాత్ | లర 

బ్రతి మానసారే వాస్తుశా న్నే) మండప విధానం 

నామ చశుర్వింకో = భ్యాయః. 

తా॥ జేవతలకును _బాహ్మణులకును దాతిరూపనండపము 

లను, క్ష్మత్రియులకు ఛందరూప మండపములను, వై వై భ్యులకు. ఏకల్ప 

రూప ముండ పములను, నూూదులకు ఆభాసరూప మండపములను, 

రచించవలయును. కొందటు భద్రవి శేషముల చేత జాతులకు యోగ్య 

మును చలిపియుండిరి. రెండుముఖముణు దండకవానియును, మూడు 

ముఖములు స్త నీక మనియున్కు లాంగలాకా రమనియున్వు నాలుగు 

ముఖములు సంధ్యావర్హ రమనియును, ఆణుమాఖుములు నూళక మని 

యును, ఎనిమిది ముఖములు సర్వతో భ|దమనియును, చెప్పబడినవి. 

ఇవి యన్ని యును నమ_స్తమైన అలంకారములతో రచింప 

దగినవి, (గామము "వెలు _త్రమున కుపయోగించు మండపము రచించు 

పద్దతిని చెప్పుచున్నాడు, సమచతుర[శము, దీర ర్హచతురకేము జంట 

గోడలు, బేనినోడ లు, లుపలు, (ప స్తరాంగము తల్పాచ్చ
ాదనము, 



న ధామము. 

21. విశ్వకర్మ మండప ఖదములు 27 

ies ఎ పశాశ ర్న అధ్యాయము : 

i అథాతః సం పన శ్యామ్ మండ పానాంచ లక్షణం 1 

మండపాన్ (పవ రాన్ వశ్ష్య పాసాదస్యాను రూపతః 1. 

వివిధా మండపాః కార్యా (శేసమధ్య కనీయనః 1... 

నామతసాన్ (పవశ్ష్యూమి (శుణుధ్యం దిగజన_త్త తమాః 1 - 

పుష్పుకః పువ్పభ్యదశ్చ ౩ సునృతో౬ మృతనందనః | | 

కాళల్యోబుద్ధి సంకీర్ణో “జభ దోజయానవాః | ॥| 

శ్రీ వత్చో విజయే శవ వాస్తుకీళ్లశ్చ శ్రీధరః 1 

జయోభ్యదొ వ శాలశ్చ్న సుక్ణిహ పః శ తుమర్దనః | 

భాజయోానంద నృక్సెన తధావై మాన భ్యదకః 1 

సు గీవో హర్ష లా తే ERE కర్ణి కార? పదాభిక ః WB 

నింహాశ్స యామ భదక్చ సమసూత్ర_స్త సహ వచ 1 

న_ప్పవింకోతి రాఖ్యాతా లక్షణం (శుణుతద్విజాః ! / 

_స్తంభాయత చతుః పస్టైః. పువ్చకః ఉదాహృతః { 

ఉఊూ్య్యూపుష్టాః పుష్పభ్మదస్తు షి! సువృత్త ఉచ్యతే | 1 

అష్ట పంచాశ తి న్తంభః కథ్యతే: మృతనందనః | . 

కాశల్యో౬ థవట్ పంచాశ చ్చతుః పంచాశ కాన్పునః al 

 నామ్నాకుబుద్ది సంకీర్ణో ద్వి హినోగజ భ్యదకః 1. 

జయావహస్తు పంచాశ _ృీవత్సస్తు జకం! 

ద్వావింశ ద్ద దర ణో జయః కరి రి కారకు వింశతిః 1 

వచాధివోజపాదక?ి రర 'స్టః 9 ఆఅ ౦హ ఉచ్యతే | 1. 

167 

128 

124 

ry: 

126 

128
 

29 

1
8
0
 

181 

[82 



168 భారతీయ మహ*శిల్బము. 

ద్యిహీనోయామ భ్ (దస్తు సమసూూతో నిగ ద్య తే | | 

యామభ[దః క్వచిత్ (ఫోకో ద్యాదశళ స్తంభ నంయుతః 1 18, 
ముండపాః కధితా హ్యేతే యథావల ల్ల క్షణాన తాః | 

(తికోణవృ _త్తను భ్యేతు అష్టకోణం ద్విరష్టక మ్ [౨6 

_. చతుప్మో-ణంచ క _రవ్యం స సంస్థాన. మండప పన్యతు. |. 

శాజ్యంచ విజయంచై వ ఆయుర్వర్థన మేవచ॥ 18 

పుత్రలాభః |శ్రియఃపుస్టీః స్ర్రీపు కాది క్రమార్భవేత్ 1 J 

. వవంతు శుభదక్యపోక్త అన్యథాతు భయానహః॥ 18 

ఇతి బ్రహ్మో క్ల విశ్వకర్మ పకాశే శ్రీవిశ్వళర్శణ్తోక్త 
వాస్తు ఖా న్నే) (పాసాదు విధానం నామవ.ష్టోఒభ్యాయుః | 

శా! మండప లక్షణములను చెప్పుచున్నాడు. ఉ_త్తమధ్యమ 

అఆధమములను పద్ధతులను తెలిసికొని మండపములను రచించవల 

యును. 1 పువ్వకేము, 9 పువ్పభ్న దము, ఏ సువృత్తే తము, 4 అమ్మ 

తనందనము, శ్ కౌశల్యము, క బుద్ధి నంకీర్లము, 7 గజభ | దము, 
రీ జయావహము, 9 శ్రీ శ్రీ వత్సము, 10 విజయము, 1] వాస్తు క్షీర్ల ము? 

12 శ్రీధరము, 1కి జయము, 14 భదము, 15 విశాలము, 6 "సుల్లి 

ష్టము, 17 శ కుమర్దనము, 18 భూజయము, 19 నందనము, £0 మాన 

గ్గ భద్రము, 2 91 నడ వము 2 హర్ష ణము, 2కి కర్ణి కారము, 24 పదా 

ఈ యిరువ చేడు. మండ పనులను రచించుపద్దతి. నలు చదరము, 

ముకో-ణఇము, 8 పలకలు, 16 మాలలు, గుం|డము. ఇట్లు యిస్లాను 

సారముగా 64 నృంభములతో పువ్పుకోమును, 62 స్తంభములతో 

పుష్పుభ దమును, 60 స్తంభము లతో. సువృ_త్తేమును, 58 స్తంభము 

లతో అమ్మృతనందనమును, 56 _స్తంభములతో కౌసల్యమును, గ్రే 

_సంభములతో బుద్ధిసంకీర్ణ మును, రల. స్తంభ ములతో గజభో| దమునుః 
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50 _స్తంభములతో జయానహమును, 48 సంభములతో 

శ్రీ వత్సమును, 46 స్పంభములతో విజయమును, 4,4, _స్తంభములతో 

వాస్తుకీర్ణమున్కు శీలి స్తంభములతో ్రీధరమును, 40 స్తంభము 

లతో జయమును, శిరి _స్తంభములతో భద్రమునూ 86 _స్తంభము 
లతో విశాలమును, 34 "న్తంభములతోను శి స్టమును 82 స్తంభము 

లతో శ్ర త్రుమర్గనమును 80 'స్తంభములతో భూజయమును 98 

_న్తంభములతో నందనమును, 26 _స్తంభములతో మానభ దమును, 

24 స్తంభములతో సు గీవమును, 22 స్తంభములతో హర్ష ణమును, 

90 "స్తంభములలో కర్ణి కారలమును, 18  సంభములతో' పదాధిక 

మును, 16 స్తంభములతో సింహక మును, 14 _నంభములతో యావ 

భ్మదమును, 18 _స్తంభములత సమసూ తమును రచించి శేని రాజ్య 

వృద్ధి, విజయను, ఆయువ్యము, సం తానవృద్ధి 0 సంపద ఎదీ? కలిగి 

యుందురు. ఒకానొక శాస్త్రమున మాత్రము యామభ[ దమును 

12 _సంభములతోో రచింపవలయునని చెవ్పీనాడు. - (కూడదనుట్య 

ఇంతకుమించిగాని తక్కు-వగాని స్తంభములను కల్పించుట దోషము. 

తో “దతుఃపష్టై _స్తంభయు కః పుహ్పకోనామ ఏిశుతః | 

ద్విద్యి స్తంభ త్యాగయు క్యా పుష్పా ఛ్యాః స_ప్తవింశతిః 1౫ 

(అప రాజితపృచ్చ) 

అపరాజితపృృచ్చ . 186వ సూూతమున పై పె మండ పములనే దీర్హ 

చతుర శముగాను, అల్ననంఖ్యగల _స్తంభములతో ను రచించు పద్ధతి 

చెప్పబడియున్నది. 

సమరాంగణ సూ తధార 67వ అధ్యాయము : 

శ్లో॥ ఇదా సీమ భీధీయం తే మండ పాః స ప్తవింశతిః | 

(పాసాదాత్ ద్విగుణం కుర్యాత్ కనిష్టం త| తనుండపమ్ i 1 

22] 
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_ పాదోన ద్విగుణం మధ్యం పాసాచేతు కనీయని 1... 

తస్మిన్నెవ కనసీయాం సంవిదద్యాత్ - సార్థమా సతః pe . 9 

పాదోన ద్విగుణః సార్థః నపాదశ్సేతి ముధ్యమే 1. 

సౌర్థః సపాదస్తుల్య ₹ చ్చ త్య _క్రమాద్యాః ్యదుత్యే ||" 9 

: నపాదద్విగుణాః సార్ల ద్విగుణాః సాంతరోద్భవాః 
| క్ర ద్రాసాక శేవుస్యర్ణండపా బవావోఒప శే fe 4 

కతాలో పునరిమాన్ సర్వాన్ సర్వేషు యోజయేత్. t 

రం దై న్ట్యేణ గృహ్హీయాద్ వి _నృత్యా వి సృృతి_ స్తథాః 

(ప్రమాణం, మండ వేశార్యం వలభ్యాంగరుడేం వచ. 1. 

చతురశ్రీకృశే శే క్షే దళశధ్యాపవిభాజితే ॥ 1. : 6 

_ .భారైశ్చతుర్భిర్భ దంస్యాద్ చ్యాభాగా (వతిభద్రకం 
అగతః పృవ్వతోవావి ॥ నిరమో భాగికో భవేత్ ॥ 7 

భచాణాం నిర్ణ మోభాగం సార్ధభాగమథావినా మ. 

[పాసాదన్య (తిఛాశేన చతుశ్యాగేనవా భవేత్ ॥ _ 8 

అర్జానాథ హడంశెన పంచాం శేనాధ నిర్షతిః | 

(ప్రాసాదానాం నమాకా ర్యా పాదోనావా (వమాణతః | [1౦ 

కా ర్యాతిభాగ కీ బానావా మండపాస్తు నమెఃక్షరే gh 

. స్వవిస్తార సమంభ దే ముఖేనై పా పకీర్తి రతా ॥ 10 

కరా ద్విభాగికాళ్లే 6 యానే నేపాం కోణచతుస్ట జే య / . 

వామదకశ్షి ఇ భాగాభ్యాం ) సహభ దం షడంకమ్ | జే! 

పకిభదేన చె చె తానీ గ్ విదభ్యాద్యగష్ట యోః mn ' 

చతుః షష్టీ ధరోఒయంసా స్వాత్ పుష్పకోనామ. మండప సళ I 12 

తా! ఇరువదియే డు మండపములను రచించు ' విభకేప్రేమును 
చెప్పుచున్నాడు. సాసాదముమొక్క- విసారమునకు కెట్టింపు 1 
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వంతు 1కీ వంతు కసీన మండ పమునకును, విగారమునకు 1 వంతు 

1సష వంతు 11 వంతు మధ్యమ మండ పమునకున, విస్తారమునకు 
13 వంతు 13 వంతు విస్తారముతో సమానము ఉ త్తమ మండపమ 
నకు కొలతలు నిర్ణయింపబడి సనమ, శుద ప సాదముల యందు ల, 

భాగములును మండపములకు విసారములను కల్సింతురు. స్థలము 

తకు్కు- వె వైనప్పుడుకూడ ఆలోచించతగిన (ప్రకారము రచించవచ్చును. 

నా నాదము యొక్క పొడవునుబట్టి పొడవును నెడల్పునుబట్టి చెడ 

లును నుండ పములకు కల్పించనచ్చును. 

వలభీ (పాసాదమునను గరుడ (పాసాదమునను ఇట్టి కొలతలు 

వచ్చును. చతుర్మశ (ప దేశమును 10 ఫాగములు వేని అందు భ దము 

ఓ భాగములున్కూ (పతి 'భదము 2 భాగములును. ముందువెనుకను 

నిరమము 1 భాగమును లేక 1 భాగము (పాసాదములో శివ వంతు 

లేక 4న వంతు చేయవచ్చును. నము రేవ వంతు, 5వ వంతు 

నిర్రమము చేయవచ్చును. గదులు (పాసాదముతో సమా నములు 

గాని పాతికవంతు తక్కువగాని, వివ వంతు తగ్గి ంచిగాని. బట్టు 

సమానమైన గదులు చేయనలయును, భదమున విసారముతో 

సమానముగాని, ద్యారమునగాని, నిర్షముము చేయదగును. పెన 

నలుమూలలయందు కర్ణ ములు 2.8 భాగముల చొప్పున రచించ 

వలయును. కుడి యెడమల యందుగల భాగములతో నవహాభ| దము 
6 భాగములు దీనియందు | పకిభ|చ మక్కరలేదు. ముందు వెనుక 

మాతమే గ్రుతిభ[ దము లుండక వలయును, 64 _స్తంభ ములు (ధరలు) 

కలది పువ్వక మండపము. 

తో ది క్షయే (పతిభ దాణి ము పానీ వ ఏవహి | 

పుష్పుభ[ దో చతుః _స్తంభ క్పృతంవః సు|పభో భవేత్ | 18 

ఆతి స్తంభద్యయక్యాగాత్ (జూ మోమండప వీంశతిం 1 

యేపుప్పకః పుష్పభ్యద్రః సువృ తోఒమృతనందనః 1 14 
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కసల్ళో బుద్ధిసంకీర్ణో* గజభ దోజయావహః 1 

శ్రీవత్చో విజయే వ వస్తుకీర్ణ (ళుతిర్ణయః ॥ క్ష 

యజ్ఞ జ్ఞభదో విశాలశ్ళ సునీ పః గ తుమర్షనః 

భూజయోనందననై ఏన న చూనవో మానభ|దకః 1. 18 

నసుగీవో మండపః (పోకొ భె 9ర్యు కృశ్చతువ్ప టై: క్ | 

చతుర్శిత్రిపదై : కస్త ర్నిర్లమైః (పాగ దావా లై: || 1 

భరాణామేవ లిశత్యా చతురు త్తర యాయుతః 1. 

అస్య ద్యావింశతి నృంభవడ న్యే  ద్విధరక్షయాత్ || 18 

నుగీవో. హర్ష నామాచ కర్ణి కారః పదాధికః | 

. సింహశ్చ యామభ్యదశ్చ సమసూ(తశ్చేతి స స ప్రమః | 10 

స ప్తవింశతి త్యుకామండ పానాం నమానతః ॥ 

వషాం విచ్చితరూపాణాం పాసాదాక్ళ తి ఛారిణామ్ | లి. 

మి శకాశ్చ పరిజ్లేయా హస్తెర్ది ౪కే కమానతః | 

మూల పాసాదతుల్యానా (త్యం నెనాన్టేన చోరి తాః | 2] 

ది( స్తంభ శుకనాసాే విజేయః పాదమండపః । 

సాసాదభీ త్రి తిమానేన ముండే భీ త్రయః న న || 22 

_నపాదాచ |తిభాగానా వీధికాః స్తుర్యధోచితం 1. 

Ws తి విహీనాంశ్న కుర్యా దాకాశమండ పాన్ ॥ 93 

తిప్యేషవిధిః (పోక్తః సాంధారేమ న స్వమానతః | 

.హానోటో యాదృశస్తా దృజ మండ వేఒవీ తద్మగతః ॥ 24 

యాన్ని పాసాద నామాని తాని సు స్యుర్శండ చేవ్యవి } . 

వాస్తుభేదేన. భేదోఒయం: మండ పానాం. విధియ తే |] ల్సి 

క తార్థ మండపస్థానం తలార్గం భాజనాయచ | 

యజాశేయాని వ ఇ విప పా క్ష్థుయాని ముఖ్యార్థా విహారాశ్థే నృపాలశే ॥ ల 
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కారోదశాంశం విసారో ఏశె కాను న తావ గే; 

వాస్తానాం సంఖ్య యూమానం హస్వైనస్యా దృ హేశితుః 197 

ఉపయోాగానుసాశేణ న్యధియా పరికల్పితః | 

ఆయతశ్చతుర్మశోవా క _రృవ్యో నాద్యమండపః ॥ 28 

నత్రవుహోతరం జ్యేషఘ్టశ్చతు? వవీకరో౬ఒవరః | 
“ఉలి © ల 

కనిప్లో మండపః కారో దార తింకత్క-ర సమ్మిత? | 99 

తా॥ పై పుష్పక మండపమునకు మూడు దిశలయందు (పతి 

భదములును, ముందు (పాగ్టీి)వమును & సృంభములతోను రచించి 

రేని పుష్పుభ్యదమగును. పుష్పభ్మదడ (్రౌగ్లీ)వమున 2 సంభము 

లను తన్తించిన యెడల న్న పభ మండ పమగ్గును, ఇట్లు వరునగా 

90 మండపములను రచింపదగును. మణీయు స్నుగీన మండపమునకు 

భదములు శీ భాగముటును, కర్ణములు ఏ భాగముల వొప్పునను 

21 _స్తంభములును, (ధరలు) చేయవలయును. ల్లి స్తంభములతో 

హర్షణ మండపమును, 20 స్తంభములతొ కర్ణి కార మండపమును, 

18 స్తంభములతో పదాధిక మండపమును. [6 స్తంభములతో 

సనీంపహూవుండ పమును, 14 సృంభములతో యామభ ద మండ పమును 

12 నృంభములతో సమసూ[త మండపమును రచించవలయును. 

ఈ మండపములు | పాసాదము ననుసరించి యనేకరీకులతో విచిిత 

వుగా రచించ వచ్చునా. మి|శక (పాసాదములందు ల్ల 1 హస్త 

ములుగాని పౌపాదముతో నమానముగాని, కిన వంతుగాని నగము 

వంతుగాని కలివి మండప విసారమును చేయుదురు. 2 _స్తంభములు 

గల శుకనానముందు 'పాదముండ పమును రచించవలయును, పాసా 

దముగోడ లావునుబటి మండపము గోడను రచించవలెను. (పాసా 

దము గదులతో సమానగదులుగాని లేక పాతిక వంతు యెక్క నగా 

గామ్కి లేక ముప్పాతిక వంతుగాని మండపముమొక- గదులు “నేయ 

వలయును, ఆకాశమండపములు కొన్ని గోడలు తేకుండ రచింతేగు, 
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వవం సివేశయెద్య 7 మండ పా న్యేవ నద్భనః | 

భవేచ్చత పదాఖ్యేన జ్యేస్థ మధ్యకసీయసః ॥ 4 

మండ పాంస్నేషు భదంఃస్యాన్నం దనాఖ్య_స్తధాపర? | 

మహేందో వర్గమానక్చ స్వ _స్తికః సర్వభ | దకః | ర 

మహాపద్భోజస్టమ్మశ్ సాం గృహ రాజః రక ర్తితః | 

వ తేయథార్ధ నామానో లక్ష తేసాం _్రచక్షు సే యా | 6 

(వానాద ద్వెగుణాయామః పావోన ద్విగుణాయతః 1 1 .. 

కార్యోయ న్న థాధ్యర్థమ్మగతః సురమందిరమ్ ॥ 7 

(సాసాదో చ్భ యతుల్యంవా నార్యామండప వి పిస స చరి | 

శుకనాసాన్వి తాః కార్యాస్తె ఇనాలింద సమస తా § 

అలిం దాః నరగతో భాగనిర్ర తా భాగ ని య. |: 

కదాచిత్ సార్థభాగోన నిప్రాంంతా భానవిసృతాః[ 9 
. దశభిర్భాజయేచ్భా గె బైర్భ్యదం | వొ బెక సమంతతః | 

శృంగాణి న్యూర్తి (భా గాని సహి తాన్యుద కాంతరైః [16 

భాగ్య? పమాణవినారా చామూలతలమ _స్త్పకం ! 

శృంోషురధికా కార్యా భాగపా' జేన నిర్ణ "తా ou [1 

ఛాగనై శేన నిప్యాంతం విస్పృతం చతురంశకః | 

._ _మధ్యభ్యదం విధాతన్య మాశాసు చతసృృవ్వవీ! 12 
వీఠం పాసాదవీఠన్య నాత్ర కుర్వీతమండలే | = ee 

| తలపట్టోభ పెచ్చుక నాసోయాక్షితి రంగికా ॥ 3 

= తలపట్ట వుథస స్తస్యా మండ పస్య ఎవేశయెత్ | 

క్ట ర్హవ్యమేవమ గోడ గో నిమ్నం నిమ్నతరం తతః | 14 

అథ వాతేత్సమం దద్యాత్ స్ట సపతిః శాన్రలి త్త తమః | 

చతుర్భాగా యత ద్యారం మజ్తావక సమన్వితమ్ ॥ [3 
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నో జాలవ్యాలకపో తాలీ మ_త్తవారణ కెర్యుతాః | 

(గ్రమనిర్మావితే క -స్తంభి 8 క_ర్తవ్యాశ్చ గవాన్షకాః ॥ 91 

 వాతాయనంతదశేన పాదోనం భూనలోకనం | 

: శ్షణమభ్యే (చకుర్వీత చతుశ్ష్రృ-ం విధి వచ్చుభామ్ | 99 

 కోభాయాం చాహ్యతో' కేఖా శూత(ోద్దమంచ వర్ణయేత్ 1. 

దారుకర్మవిధిర్మ ధ్యే యథాస్యాత్ కథ్యతే తథా [ ల్లి 

న మైఃక్ష రై 8 సమైః సంత సమైశ్చాలింద వేర్యుతాః | 

_నమైః కన్లెక్చ సంయు కః నమ్మ దవ్య విధాననత్ | 24 

 వడ్డారుశే స్తీరక్చీనైః కార్యాః కైశ్చిన్ముఖాయ తైః | 

తులానమతలా యద్యా (ోళ్టి బ్రా పా మధ్య దేశగా | 
95 

తులావ జారుకాథినా తిదధినాని' శకా-నికూ? | 

చే శే చిన్మంధాన సంస్థానా నాఏకాదియుతాపరా ॥ 96 

అథవా మధ్యతః కార్యా ను సున్తం భాలింద వేస్తి తాః 

మహాధరయు తాకార్యా చతేమషు్య్యాభ యతః సమా ॥ 97 

గజ తాలులు మాకర్శ (దాః స్యాదు త్తరో త్తశై [1 

ఏతేనానా విథాఃకార్యా (దవ్వ్యైరవికలై నథా | 98 

యాశాచి|దోచతే గ్రౌజ్జి స్తా సామేకాం కారయేత్ (క్రియాం. | 

క్షణాం త రాణ్యలంకు ర్యా డిల్లీతో రణే సభా. , 99 

వ| జబంధ నమాయుకాః సఘుంటికా పల్ల వై ర్యు తాః 

హారపద్భ్మదలాకీర్ణాః శాలభంజీ విరాజితాః 1 ఏ0 

: _స్తంభకాశ్స విధాతవ్యాః పంఛాభరణ భూవీ తాః | 

కంఠ కైరతి చితే శ్చ రభ కెసోరణైః సహ ॥ 81 

వితానై ర్వి విధాకారై రూపకరోసప శోభిత: | 

వవం విధాతవ్యా నీమాతుల్యా స్తులోదయాః ॥ లి 
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పాగ్గీ)వ శేవ్యలించేము మధ్యే భాగచ వార్శ్వయోః | 

లన వధియం టే యథాకామం (కీయా భవేత్ ॥ వలి 

నీమాచ్వాశే యభథావాయోాః [పవెశం నై నె వవీడ యేళ్ 1 

తధోర్ల కద్వారికాకార్యా పట్టస్యోపర్యవస్థి తా | శీ 

వేది వ్యాలకపో తాలి ముత్తవారణతులోదయః | 

మ జ్ఞారుకం ద్యారభ్య బే కశ కుర్వీత బుద్ది నూన్ 1 శ్ర 

చాహ్యతో మండ మే ఒ సేర్టవం మా నతః తత ఒవిన | 

కపో తాలీవరండీ థీ స్తథా చొంతర పతక sl 96 

కర్ల(పాసాద కైశ్చీత) ర కరం్తన ని భ| దమండ పే | 

శిఖరన్య తిభా గేన పాదోనై శేనవా భవేత్ | 

_ ఉచ్బాయో మండపస్యా నే $ శుక్రనాన సమ్ముచ్చితిః ॥ 88 

హర్చ్యంవా తత కుర్వీత చారుకరో తే కోఫీతమ్ | 88 

తా॥ కిటికీలు, వ్యాలములు, కపోతలముల నరుసల్కు మత 

చవారణము, చుట్టును కొలత్మ పకారము నిలుపబడిన _స్తంభముల్ము 

వానియందు కిటికీలును, ఆకిటికీలో నగమువంతుగాని, పాతికవంతు 

గాని, ముప్పాతిక వంతుగాని అర్థచం చాకార మైన ఆర్బి గదుల 

నడువు కోనేరు మారుదలయందు వెలుపల రేఖ మిళ్టుగానుండ 

రాదు. దారుకర్మ తగినపద్ధతిత చేయవలయును. సమానమైన 
గదులున్తు సమానమైన "స్వంథములును, సమానమైన సొలలును, 

అలీిందనులును, సమానమైన కర్ణములును సమానమైన యితర 

సామ గియును, పడ్డారుక ములును, అడ్డముగా  కోల్సింపబడిన 

ముఖములు కోన్ని వెడనుగను, దూలము అంతటను 
నమాన్యప చేశమున _ ఆనియుండున రను మధ్య వ దేశము 

యెత్తుగా రచించుటయును, దూలమును ప డారుక ములును ఒకటి 
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కొకటి కలసియుండుటయును, చేయవలయును. కొందజు గుం డ్రము 

గను, మజికొందబు దీర్గ ర్భ్య చతుర క్రముగను చేయుదురు లేక. మధ్య 
రంగమున స్తంభములయందు అలిందములను కల్పింతురు. కోసే 

యును దానిచుట్టు పెద్ద స్తంభములను నలువె వై పులను రచించుటకూడ 

కలదు. వనుగుయొక ౯ దవడలవ లెనుండు లువులు వరుసగా పెన 

రచించుచు క దలకుండునట్లు గట్టిగా రచించవచ్చును, ఈ చెప్పబడిన 

వానిలో ఏవిధముగా నై నను. అందముగా రచించవచ్చును. 

గదులలో ఇల్లికాతోరణములను రచించవలయును. వ] జబంధ 
మును, ఘంటను పల్లవములతో గూడినదానినిగను, హారములు, 
పద్శదలములు, సాలభంజికలు, కల_స్తంభములును, మణియు స్తంభ 

మున కుండదగిన 5 విధములగు అలంకారములను [5 మముగా రచించ 

వలయును, మిక్కిలి చ్మితములుగల క౦ఠములునుు రథములును, 

తోరణములును, వితానములును, చక్కగా నిరి శ్రంచవలయును, 
దూలముయమొక్క- నీముతో నమా నముగా నుండవలయును. (సౌ by 

వముల యందును, అలిందడముల యందును, నడుమను ఇరువై ప పులను 

తలములను వేయరాదు, ఇష్టము నచ్చినట్లు అలంకా రములను చేయ 

దగును. సీమాద్యారమున "వాయు ప్ర వేశము దోవముకనుక పె 

ద్యారము పట్టమునళు పె న నిలుపవలయును, వేదిక, వ్యాలము, 

కపోతలములవరుస పైకప్పు దూలము వెడను ప జ్షారుకము. దార 
మున 'భదము రచించవ "లెను, వెలుపలనుహాగ కపోతలములవదున, 

వరండి, అంతరప| తము, కర్ల। పాసాదములు చ్మితములుగను రచించ 

వలయును, 'దేవాలయముమొక్క- నీఖఘరముకం శె తగ్గుగానుండునట్లు 

మండప శిఖరమును రచించవలయును.. నీఖరములో 3వ వంతుగాని, 
లేక దానిలో ముప్పాతిక నంతుగానిమండ పముపెన శుకనాన మొక 
యెత్తు చేయవలయును, లేక అచ్చట 3 : సార్మ్యమునై నను రచించ 

వచ్చును, ఇది భః దముండప లక్షణము, 
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23. నందననుండపము 

లో! చకుకత్రీ కృశేజే(కే కందథాశోన భాంయేత్ 1 ౫ 
భదంవడ్భాగమాయామం చతు రాగం తథాపరం | . 

భాగ భాగంతు నిపహ్కూంతం _న్హంఖై క పాగ్ట్రివ కల్సి తే ః 1 40 

కుంచభాగాయ తాజ్టేయా క్లే భదాంతరస్థితా i 

భి త్రీస్యాద్ భాగవిసారా సలిలాంతర సంయుతా | 4&1 

ఏవం చతుర్షిశం కార్యో నందనో మండపః నడా | 415 

తా॥ చతుర్మశ ప దేశమును 9 భాగములుచేసి భ్మదము 

యొక్క విస్తారము 4 భాగములును, పొడవు 6 భాగములును, నిర్ష 

మము 1భాగమును, నృంభములు '(దౌస్రీనములల్ గూడ ర్ భాగ 

ములవొడన్రన రచించనలయును. భదముల నందున కర్ణములను 

రచించనలయును. గోడ మండపము 1 భాగము చేయవలయును, 

జలమార్షములను కల్పించవలయును. ఇట్లు నలువై పుల రచించిశేని 

నందనమండప మగును, 

| 

24. మహేంద మండపము 

న్లో! మ హేందన్య తలచ్భందః కర్ణాలాంగల సంయుతౌ 1 టీ 

చతుర్భాగాయతో దిక్షు దారుకర్మ విభూపీతః 1 

ద్వి ఫాగికాని శృం గాణి క్షైభ యదు దకాంతనై: ॥ 483 

చతుర్భాగాయతం భ|దంభాగ మేకంతు విస్తృతం 

ఏకతశ్చృముఖం దద్యాద్ దారుకర్భ పరిచ్యుతమ్ | 44 

తా! పెకెప్పీన భాగములతోనే మండపమునకు నాలుగు 

వవాలలయందు నాగలివఠత ఖండపు గోడలును, పర్షారు కార్య 
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లంకారములును, శృంగములును, 2 భాగములును, జలమార్ష ములతో 
గూడను రచించవలను, భదముమొక్క- వాడవు 4 భాగములు, 

విస్తారము 2 భాగము ఇట్లు నలుకై పుల రచించినయెడల మే హేండ 
మండపమగును, చారుకర్మ ర రహితముగాను చేయవచ్చును. 

5, వర్ద మాన మండపము 

క్లో! సందనశే సద్నహిర్భళై 9 ఏ ర్లలమాగ రర వర్ణితః | 

భాగ ద్వితీయ విస్తారో భాగ మేకం వినిర్లతమ్ | క్త 
_పాగ్గీంివ పార్వ యోర్ష ద్వాదువ్భాయోర్థ్య పదస్థితః | 
 వాతాయనంనా కుర్వీత వర్ధమాన _న్తధా భవేత్ | 4 

తా! ౫ పె శెక్సిన 9 ఛాగములతోశే వెలుపల భో ద్రమలన 
9 భాగముల 'ఏసారముతోను 1 భాగము నిర్షమముతోను  జలమార్గ 
ములు లేకుండ. రచించి (పాగ్ట్రివమునకు ళండువై. పుల 1 భాగము 

యెత్తున కిటికీలను రచించిన యెడల వర్థమాన మండపమగును, 

26. స్వస్తిక మండపము. 
శ్లో పశ్షద్యయే నందనన్య భ్యేభీ త్వభి వేష్టయేత్ 

గవాక్షకై రలం కుర్యాన్న కుర్యాదుద కాంతరమ్॥ 47 
సరన సీకోఒజయం సమాఖ్యాతః సర్వలక్షణ లక్షితః Mn 47: 

తా! పె జెప్పిన మండ పముననే రెండు ప్రకం-ల భ|దము 
లును, చుట్టుకు కోడయును, గవాక్షులును రచించి లేని స్వస్తి నికో మండప 
మగును. ల. 

27. సర్వతో భృదమండపము ', 
శ్లో! అధాభిధీయే సమ్యక్ సర్వతోభద్ర లక్షణం! 4 
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కొన్లేకళర్ణ లాంగలేనై సార్టభాగద్య్వయాయళమ్ | 

"కార్యాపరస్పరం తేషు డారుకర్శ వికల్పనా 1 49 

భాగనై కేన సిర్యాతం భాగవకు-న వాయతం | . 

పడ్డారుకద్భయం భద్రం కారయేద్ చాహ్యతః స్థితమ్ 150 

తా క. కొలతలతో వే నలుమూలలయందు నాగలివ ల 

ఖండపు గోడలు ]శ్రీ భాగము పొడవున రచించవ లెను. చారుకర్శ 
మును యిష్టానుసారముగా చేసి హడ్డారుక ములను "రెండింటిని కల్పించి 

భ్మదము పొడవు 6 భాగములును నిర్లమము 1 భాగమును చేసిన 

యెడల సర్వతో భ|దమండప మగును, 

28. మహాపద్మ మండపము 

EM) చతురశ్రీకృతే శే క్లే తాగా ర్వి భాజయేత్. | 

త్యక్త్వా తస్మిన్ మేక గ్ల పాదధభ్యాల్లాంగలానిచ ॥ 51 

చతే తు ర్ళ్ళాగాంత రజ్థాని వడ్డారుక యు తౌనిచ | 

కర్తవ్యం భాగనిషారంతం దిక్షుభ డద చతుష్టయ | ర్ల 

చతుష్పద స్త దాయామాత్ సర్వతోఒలిందకోబహి: 1. 

(ప్రతిభ దాణ కరత చతుర్భాగాయ తొనిచ || ర్ 

సిర్ష తాని దిరభాగాన దిక్షు _న్తం భాన్వి తానిచ 

ఇత్యేతై గ్ల రక్షణే ర్యుకోమహ+ పడ్మః (పకీర్తి త; ర్ర్డ్తే 

ఛా పూర్యమున లెనే భాగములుచేసి న మూలలయందు 

నాగ లివఅె ఖండపు గోడలను రచించి వక్జారుక ము శీ ఫాగములుచేసీ 

నలుదిశలయందు పొడవు 6 భాగములును 1 భాగము నిర్లమముతోను 

భ|దములను రచించవ లెను, 4 భాగముల పొడవున అంతటను 

అలిందములను చేయనలయును. (పతి భ[దములు. పొడశన్ర 4 భాగ 
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ములు నిర్లనముము 2 భాగములు చేయవలెను. నలుదిశలయంగీ 

_స్తంభములనుంచి రని నుహాపద a మండ పమగును, 

29, గృహరాజ మండపము 

తో  చతురశ్రీ కృతే కే(శే చతుపో్యణ విభూవీతే | 

అలింద వేష్టైతం కుర్యాత్. (పాగ్టి వం ముఖసం( శత | | 

గవాక్ష శాశ్చకర, వ్యా_స్సథా చం చదావలోకనాః | 

వాతాయనా స్తథో క్ఞ్యోశా! సమం తా [దూపకోభిశాః 1 

గృహారాజ [కియా 'హ్యేవం సర్యశో భా సమన్వి తా | 

ఏవం అఆక్షణ సంయుక్తం నూత్యాణానువి ముందిరమ్ | 

తా॥ నలుచదరపు జేలను నమూన ఫాగములుచేన్సి చుట్టున 

అలిందములును, ద్యారమున (పాగ్గీివమును, కిటికీలును, కిటికీల స 

అర్గచం దాకా రమైన ఆర్బీలును కలది, గృహ రాజ వుండపను 

నూక ఫ్ చేవతల కుపయోగించును, 

శో ! ఊర్ల (తః శుక్రనాసన్య కుక నాన న్య మూలతః | 

కసీయనం మండ పానాం కర్ఫురిణ్బావ ౫ శాద్భవేత్ [1 

పార్శ్గ్య్యయో రుభ యో స్తుల్యం విదధ్యా త్తీర్య గాయతం | 

వ్యావిచక్షుర భునథ్యావీబా ee eee wee wel 5) 

(నాసాదన్య సమంస్థానం విదథ్యాన్మండ పం బహిరః | 

దార విస్తారవి చీరా చే సృషుకార్యా గవాత్షకాః 1. | 

_సమాసపాద పౌదోనా సాన్థాచోచ్చ్భితిరాయశా | 

అహాంగుల నమో పేతా దశాంశే డ్యారవినృతే ॥ || 

విస్తారో మండప స్తంభ దారా గాయ నమో చ్చితి! | 

గర్భ వ్యాసో మండపన్య సాష్టాంశంసాంశ వవచ'॥!. గి 
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రము లుంచినది సర్వతోభ[ద మండపము 6 భదములయండు 

జలమార్షము లుంచబడినది కైలాస మండపము, 7 (పతి రథముల 

యందు జలమార్షముకలది ఇం దనీల మండపము, ర అన్ని౦ట 

యందును జల మార్లములుక లది రత్నసంభవ మండపము. 
బ్రతర మైన 

అన్ని పనులును పూర్వము చెప్పబడియున్నది. 

. 31. ద్వాదశముఖ నముండపము . 

న్లో సుభదశ్చ కిరీటీచ దుందుభిః[ పాంత వీవచ | 

మనోహరళశ్ళ్చే శాంతశ్చ నం దాఖ్యశ్చే సుదర్శనః | : 1 

_ రమ్యకశ్చ సునాభశ్చ నింహః సూర్యాత్శక _స్తథా 

సిసాథాగైో (తికంఖ్యాతం దాగదశే ముఖ మండపాః | 1 

ద్యారాగైచ్రైవ నిరాఢం తడ గచ చతుమ్స్కీకా | 

సుభ్యదో నామవిళ్ష యో మండ'పః న ర్య కామదః || 17 

ఉభ యాః కక్ష యోర్ష ద్యాత్. కిరీటీ నామతః సతః | 

ఏకంచ దుందుభిః పూర్వే అథోభె పాంతత_స్తథా || . 

పూ శ్వే చతుమీీ-కాయాంచ వామతశ్చ మనోహరః । 

శాంతశ్న్చె తదుభా భ్యాంచ స్తం భె ర్వప్ట్ర భి శీవచ॥[ 1 

మూల పాసాద ద్విగుణం తికాణాం ఫృథునిర్లతం 

|తిభిక్చ తుహీ-కా౬ఒయామే పృథుల్వేతి థీరేవచ ॥. 2 

సర్వ పాసాద వీఠస్య సమాఖ్యా తం తికంతధా | 

పునలేవ |పవమ్ర్యామి తది(ధాన్ పట్టమండ పాన్ 11 

తన్యబాహ్యే పునర్షద్యాత్ పత్యలిందమను క్రమాత్ pp 

వతుమ్కీ (కమయోగేన మండ పాన్ పట్సలక్ష యేత్ 1 ల్లీ 

చతుష్కి-శేచే త్ప్చూ న్వేఒ నం డాఖ్యః సర్యకామదః | 

త్యక్ష్వాగ్రే చోదశేగర్భే దద్యాచవ సుదర్శనః | = 2 

_ ఉభేకశే పునశ్చాే రమ్యకః నముదాహృతః | 

అగో ద్విచతుష్స్-కాభ్యాం సునాధోనామ సంపతః 1 ౫ 
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18? 

అలిందయుక దాపశతై సింహనామాస ఉచ్వశే | 
ముకృకోణాక్ళతిః స్థిత్వా పూరక నే సూర్మాత్శకః || 95 
నాలో ద్భృనః పృథుతే(చ చతుః క్షణాగ నిర్ణతః 1 
శోక కో చతుప్యా వితాన నంవరణోదయాః ॥ 26 

ఇతి సూత సంతాన గుణకీ రి, _్రుకాశ పో క: శ్రీ భువన 
చేవాణారోోకా పరాభీత పృచ్వ్బాయాం వింశతి మండపాధి 

"కారోనావు నపాలీత్య త్త రశతతమం స్నూతమ్, 

తా! నిగూఢమయిన కోచేళ్గుగల మండపములను చెప్పు 
చున్నాడు. 1 చాగరముముందు అక్ష నోడ యును దానిముందు కో చేరు 

గలదె సుభ దము, 9 కుడియెడమ దెశలయందు క్రో నేళ్ళుగలది కిరీటి 
మండపము, కి తూర్పువైపున మాతమే కోచనేరుగలది దుందుభి 
మండపము, 4 తూర్పునను, దక్షిణమునను, (ముందుకుడి వైపున) 

కో-నేళ్తుగలది (పాంత మండపము, శీ తూర్పునను ఉ _తృరమునను 
ముందును ఎడవు వైపునను కో నేళ్తుగలది మనోహర మండపము, 
6 కుడి వై పునను, ఎడవువై పునను కో నేళ్లును, 8. 8 సంభములతో 
భ| చములను రచింపబడినడి శాంత మండపము. ణ్ 

(కధాన దేవాలయమునకు రెట్టింపుగాను, భ| దములయొక్క- 

గెర్లవుము అధికముగాను, కో నేళ్లు ెద్దవిగానుగల మండపములను 

చెప్పుచున్నాడు. తూర్పున (పత్యలిందమును, కోనేరునుకలది నంద 
మండపము గర్భమున కో నేరుగలది సుదర్శన మండ పను,ముందును 
బ్రరువె పులను కో నేళ్ళుగలది రమ్యుకమండ పము దాగరమునకు ముందు 

రెండు కో నేళ్లుగలది సునాభ మండపము కుడియెడమల కోనేళ్లు 

గలఏ సింహా మండపము ముక కోణాకృతిగానుండి మూడు వై పుల 

కో నేళ్ళుగలది సూశ్వాత్శక మండపము, 

32. (పాగ్గ)వాది షోడశ మండపములు 
అపరాజితపృృ చ్చ 1880వ సూ తము విశ్యకరా వాచః... 

నో _పసాసాదా గాతుదా్య్ఞా స్తంభ (పాగ్ర్రావః పరిక్ష ర్తితః 1 

చనుప్య-శ్ళ చతుః స్తంఖెః పడ్భిః _స్తభె శృసన్నుఖః | గ్ర 
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అష్ట స్తంఖై ఖభెశ్చ్ (త్రీజగో దశ స్తంఖభి స్తు శధరః | 

దక్షిణే (తీకపుకారో స్తంధాద్యాదక్ పుష్పుకః | క్రీ 

చతుష్కాకాదరో. ద్వి సవ్తస్తభె క్లే శ్రీపదః | 

ద్వ్యపష్ట న్హభె: (శయానం నః నంవకో=|గచ చతుమికః 17 

త్వ_క్షచతునికః పక్ష డౌ వే పృథివీభరః |. 

అరోచశ్య క్త (పాగ్గి) వ చతుమ్మీ_ మధ్యత_స్త సథా॥. § 

పుణ్యభ్యధ_స్తదానామ జయం తా శ్న్బ్యాగ సంయుతః | 

పూ ర్వేత్మినశ్చతుష్క్య్యూ ER శంకుపర్ల శ్చ సంజ్ఞ తః |. 9 

పానీ వా (తిపదాపశ్షీ పూర్వే చవైకాచతుమ్మ్కా! 

గోవిందక్చ తదానామ భోగీస్యా త్రి” త్రి పద్యాగకః॥ 0 

ము కకోణేఒథ పూ ర్యెతు (బీద కాఫ్యళ్చ నామతః | 

పంచవీలో పరికు ర్యాద్ విఖ్యా తాన్ సః సృృత్యమండ వాన్ 111 

Tl "దేవాలయము ముందు ల _స్తం? ఛములతో (ప్యాి 

వముక్లది (పాస్ట్రివ మండపము, 9? నాలుగు " స్తంభములతో (ప్యా 

వముకలది చతువ్కు మండపము, కి ఆజు _న్తంభములత్ పి 
వముకలగి. సన్ముఖి వముండపముా, 4 ఎనిమిది. _సంభములతో ( 

వముకలది [తిజగ మండపము, 5 పది _న్తంభము లతో 'ాన్ట్రీనము 

కలది శ్రీధర మండపము, 6 పది రెండు సృంభ గములతో (సాగ్ట్రీవము 
కలది పుష్పక మండపము, 7 ముందు కోనేరును పదునాల్లు స్తంభ 

ములతో (వాగ్ట్రివముకలది శ్రీపద మండపము రి పదునాణు సంభ 
ములతో పోగ్గీవముకలది. | శియాన ౦ద మండపము, € ముందు 

కోనేరుకూడ నుంజెనేని సంవర మండపము, . 10 కో చేరు లేకుండ 

ఇరువై పూల (పాస్ర్రివము లుం డెనెని పృథివీధర మండపమ* 11 

ముందు | పాగీీవమును. సీనీ వే వేసి నడుమ ఫోజీరును రచించి శేని పా ణి 

భద్ర మండపము, 12 ముందు. పాగ్తీ)వముక కూడ నుంజెనే? 
జయంత మండ పము, 18 ముందువ సున శకి కోజరు లుంజెచేని శంకు 

పర్ణ మండపము, i '్రాక్ష్రువములు. బరువై పులను ముందును 
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లీ భాగముల చొప్పున నుండీ ముందు కోనేరును రచించిన యెడల 
గోవింద మండపనుగును. 15 ముందు వై పున మ్మాతమే కిభాగములు 
(పాగ్ల్రీవముకలది మహాభోగి మండపమగును. 16 ము కోకోణము 

లును, తూర్పున కో నేరుకలది (తీదశ మండపము, అవి యన్ని యును 
ఆశకి 

పంచవిధములై న వీఠములపయి నిర్మించదగినవి, 

33. మెర్వాద్ పంచవింశతి పముండపములు 

అపరాజిత పృచ్చ 158వ లము | 

శ్లో చతుర(ీనకే శే శే లే అషప్టథా (పతి భాజితే | 
భవేన్మగ్యా ద్విభాగస్తు చతువ్య సంవృతోధశె ః 1 90 

_అలిందం ఛభాగికం కుర్యాద్ ద్యాదశ_న్తంభ కో చ్చితం | 

ద్యితీయే వింశతి _స్తంభైరస్టైా వింశతిఖి, వరః ॥ 91 

ఛ్మదంతు భాగనిప్కానం పడ్యాగం చైవవ్ సరే! 

గుకిభ డ్రం తతో భా? చతుర్భాగంతు ఏ సరమ్ ॥ 99 
ది(భా గాయామ విసారః (పాగ్రీనఃస్యాచ్చ చ చతుర్ధి నం | 

సూరి రో త్తర కత సంభా భూమి కా పంచధో చ్చి శా | 98 

మేరుముందర ఉకాశ్చ ద్విభౌ మోరే రచ మాడతః | | 

(సక _రృవ్యాః సంవరణా శ్వాద్యకూట ఘుంటాదితెః | 24 

మాడో2 వి తాద్భ నః కార్యో యాద్భకశో మేరుమండపః | 

ది(ది( నంభ హన యాగా నృృండ వాఃస్యు రన క మాంత | 23 

_చతుఃవష్టి సంభకాంతం మండ పా? పంచవింశతిః 

తదాన్థ్వే వెనంవరణా౬ నెకాలిం దై శ్చ న సంయుతా . లగి 

శకం పిచ్చన్న రూ వాది కల్ప యేచ్చ యథా కను? | 

అతః| పాసాద కుల్యాచ ద్వితీయా భూమిమార్ల (తః | ల? 

|పాసాడ న,ం౦ఫహీనాంగా (చక _రన్యాత్య త్ర దీయుకా | 

నమస్తావరణచ్చాద్య సంవరణం వి తానకష |. 98 

(పాంగక్షా మాడరూ పా థ్యాః కర్త వ్యాః చుభాలక్షణాః | 29 
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తా! చతుర క (పజేశమును రి భాగములుచేసి దాని నడ్షునే 
2 భాగములు కేడ్రేకును డానిచుట్టు బలమైన స్తంభములు న 

అలిందము ! భాగమును మరల నాలుగు మూాలలనుక లివి 19 స్తం 

ములును, రెండవవరుస చుట్టూను స్తంభములు 90 ఆతరువాత వ వరుస 

28 స్తంభములు భ[దముయొక్క- నిర్షమము. 1 భాగము విస్తాగ్రను 
6 భాగములు (పతిభద్రము విసారము 4 భాగములు నిర్ణమను 

1 భాగము నలుదిశలయందు -పాస్త్రోవములు ఏ9. భాగములు 

నలుచదరముగాను, ఇట్లు 112 స్తంభములతో 5 అంతస్తుల 
“జాను, మేరు మందర మండపములు ఏను రండతసుల పదక 

సాదాగా రచించి ఆపైన  విమానమును నంవరణ భాద్యము. 

కూటములు, ఘంటకలశము ఇట్లు రచించనలను, మేరువు. 

కంక జి స్తంభములు తగినది అనగా 110  స్తంభములుకలది మంథర. 

మండపము. 106 స్తంభములుకలది ఇక్ లాన మండపము. 106 స్తంభ 

ములుకలది హీమవన్మండపము, 104 సృంభములు కలది గం 

మాదన మండపము, 102 స్తంభములు కలది హేవమకూట మండీ 

పము, 100 న ంభములుకొలది రత్నకాట మండపము, 96 స్తంభ 

ములుకలది శృంగవన్మండ పము, 96 _స్తంభములుకలది ఇం ద(॥ 

మండపము, 94 _సంభములుకలది పద్మరాగ మండపము, 99 EU) 

ములుకలది మహాపద్మ మండపము, 90 స్తంభములుకోలది కీ 

పతాక మండపము, 66 _స్తంభములుక లది పూర్ణ మండపము. 

86 _స్తంభములుకలది. శతశృంగ మండ పము, 84 _స్తంభముకలడి 

సుర పియ మండపము, గీలి స్తంభములుకొలది శాంతిచేహ మండ 
పము, 80 _స్తంభములుకలది పు పుణ్యాత్శ మండపము, (రి స్తంభ 

నులు భూర్మండపము, 76 స్తంభములుకలది భు వర్శండ పను 

74 _సంభముబుకేలది స్వర్శండ పము, 72 _స్తంభములుకలది ముహో 

కాంత మండపము, 70 _స్తంభములుకలది పురుపూంత మండపము, 

68 _స్తంభములుకొలది (స తాపవర్థన మండపము, 66 ద్రం ములు 

కొలది లక్షీ త్రవిలాస మండపము, 64 _స్తంభములుకలది తె తె లోక 
విజయ మండపము, ఇట్లు 25 భేదములు కలవు. రండవ అంతస్సు 
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నజుకు చేవాలయముతో నమానమైన కొలతలతో రచించి ఆ పెన 

దేవాలయ న్య-ం౦ధమునకు దిగువ గానుండునశ్షే విమానములనురచించ 
నలయును, ఇతరములు వీల్పి యిస్తాను సారముగా రచచించవచ్చును. 

34. నందనాద్యష్ట మ మండప 

ప రాజితప్పచ్చ 155వ సూ తము; న 

A పోడ శాంశం కృతం 'త్ష్మతం ద్యిమ భే (ఛమ భాగికం | 

(పత్యలిందై ర్లీ కకీయంచ తృతీయం పూర్వభ[దశే | 40 

భో చేప రేచ తుర్గంచ పంచమం కక్షయా స్హథా1 =. 

పూర్ణభ చా లిందై :మన్ట వరాలీందై; స_ప్తకమ్ || 41 

కక్షద్య యే చాష్ట్రమంతు అహ్హైవెన నందనాదికాః | 
తదను కమునామాని కథ యామి నమానతః 1. 42 

నందనో౬ధథో ఛ్మాదజయా విజయో మంగల_స్తథా | 

పూరోమ షే రాం ద నే ఏవ అష్ట మో మక రధ్యజః | 4&3 

అహ్హ సమతలాజ్ఞేయా దివ్యవి కాన భూమి తాః | 

44 ఊగ్ష్వే సంవరణంకారాః sf _ర్హవ్యాః సర్యశామ దాః | 

ఇతిసూ్య త నంతాగుణకీ రి (పకాశపోక్త శ్రీ భువన దేవా 

చారో కా పరాజిత పృవ్యాయాం మండపస్తూత్ర నిర్ణయాధికారో 

నామాస్తా శీత్యు త్త తేర శతతమం సూ తమ్, 

-తా॥ చతుగ్మశ్మ పచేశమును 1. భాగములువేని మరలాదానిని 

రెండు భాగములుగాచేసి అందు నడుమ కోనేరు 1 భాగమును = 

చుక్టును శే భాగము మండపము:ను రచించిశేని నందన మండపము. 

మె చెప్పిన దానినే చుట్టును అలించముతో మండపమును రచించిన 

కేక తూర్పు వైపున భ్మదమును 

పడమరదిశే యందుకూడ 

దక్షిణమునను, 
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శ్రీ 

భారతీయ వపు హో శిల్బ వుం 
నపమతఠళ 

శ్రీ) మడ్వీరాట్ విశ్వకర్మ: నేనమః 

1. యు. ఏ చేవతాస్తుతి 

వో దేవసపాతు భువన్మ త యసూ[తభథార 

నాం? ణాలు చం| దకలి కాంకిత జూటకోటిః 

వతళ్ సమ; గమపికారణమంత రె 

కారా ్నన్లద "సూ తితమనూ(త్యతయేన విశ్వమ్॥ (సమరాం) 

నో ఉత్స త రక్ణలయాన్ జగ తాం పకుర్గన్ | 

భూవారివహ్ని రామరుతోగగ నంచసూ తే! 

నానాసు లేళ్యర కిరీట విలోలమాలా 

భృంగానవీథ చరణాంబుకు హపాంనమామి ॥ (మానసార) 

జయతివరదముూ ర్థి ర్మంగలం మంగలానాం 

జయతి సకలవంద్యా భారతీ (బ్రహ్మా పా! 

జయతిభువనమా తొ 'విన్న్మయిా సూయురూపా 

దిశతుమమ మహేకో నాబ్య యః శ బయాపమ్। (విశ్వపు) 

అఫీక్సి తార్థ సిద్ధ్యర్థ పూజతో యః సురెరసి 

సర్వ విఘ్నచ్చి దేత స్కై గణాధిపత మేసను;! (అపరా) 

నుహా దేవం ళళిధరం సర్వలోక కక నాయకం 

నుహేం్యద నుధ్యగం శాంతం పార్వతీ సహితం పరమ్! 

'దెవడానన సిద్దా ద్య్వైః సేవితంసుర ఘూజిశం। 

(ప్రణమ్య "దేవచరణ మేవం (బూ యూత్సకళ్యపః॥ (కాళ్య) 



2 

నో aT 

భారతీయ మ్ హాశిల్బము 

మాయా నైభన కల్పి తాగుణమయా 

(బహ్మాండ భాండాంత శే జీకాఘ స్తదధిప్ట్ తాశ్చవి విధా 

యల్ సంస్థ తాయన్మయాః ఆత్మానం పరమంతమాపనిష 

ం చెరాంశె వికి 

సదాస్వ స్తీకై రన్నిస్టం భువనైక నాధమమలం 

వంటే వికించాధిపమ్ 

శ్ పారుపా్యాంగో యేనబాడాొ 'యాగానాం 

37 

వాస్యాతీస్టాస్నిస్ధ తాం (పావితో=_ర్లః నిత్యం'దేనైర 

ర్చితో విశ్వకర్మా సోఒయంభూయాత్సర్య లోకోదయాత్రు॥ 

|తిపుర పుర తయరచనా యత్కర యో; కర్భచాతురీజా తా 

నిల్చి సరంతందను చై రర్చిత చరణంనుయం వంబే॥ (శిల్పరత్నం 

2, నిలొసంగహణమునకం నుభశరునములు 

కాశ్యప శిల్పము 49వ పటలము 

ఆచారి రః శల్సీసంయు క్షి శిలా గవాణమా చరేత్ | 

దివ్యంతరిక్ష, భొమూని। నీవింత్తా న్యుపలతయీత్ ॥ 19 

వాయసందవన్నీ కో నామా డాగతంచతే ధెవచ। 

శ్యేనం లై దవ్నీశేవామే గృ్మథంనూం నేనసంయుతనమ్! 20 

కన్యాగోదర్శనం వైన నావస్తాగచాహనంతథా। 

దధినాపూర్జ కుంభంచ శీరకులిభంత కైవచ॥ 21 

పుష్చుం పుష్పుధరంవా2వి సుతవద్యువతి(స్ర్రైయః 

అన్న ంచమాఠ౭సాహోరంచ శివభ క్తి పతాయణమ॥ 23 

జ్వాలానలంచ దీపంచ జనెః పూర్మఘటావృతం। | 

వరాహంచ గజం_దెవ వేణ్యాచాత్యంత నుందరీ॥! 28 

శుభా న్వ్యేతాని భౌమాని అశుభం వివరీతకమ్! లికి 
శరీ rd 



కవ భాగము _ క్రి 

శా॥ స్థపతి ఉపశిల్పులుతో గూడ శిలను తెచ్చుట శెబయలు 

"'దేరునప్పుడు శుభశ కునముల లయ్యెనేని శుభము. కాకి యెడను 

నుండి కుడి కివచ్చినను, డే కుడినగాని యడవునుగాని కనుపించినను, 

గద్ద మూంసమఃను నోటగరచుకొని యున్నను, కన్యలు, ఆవులు కను 

పడినను, ఎదురు వచ్చినను, జ్పృటుగుకుండ పాలదూ త్త పూలు, పూలు 

ఛరించినవారు, బిడ్డచంక నగల యూావన స్త్రేలు, అన్నము, మాంసము, 

శివభ క్కి కలవారు, మండుచున్న అగ్ని, దీపము, మంచినీళ్ళ కడ 

పంది, ఏనుయ, జడవేసికొనినస్ర్రే, ఇట్టే శకునములు వమ 

శెలియకేయును, శిల్చ్పరత్నము, ఉత్తర భాగమున 

శ్లో] పీహతు కశాల యో మాంస, మధుచ్చ తం చచామరం 

మాంగలో ఈూవీ తో రాజూ, ధ్వజః పూర్ణ ధనూంపీ.చః 7 

తీరికే ఇాస్తురంగాళ్ళ్చే, నృ కే ౭2 భీముఖంయ'దా? 

యామరిష్టార్ట ' సిష్ట్వైస్వాతో సుతరాంతృ్మత్ప్స దవీణమ్! 8 

గాలికావా యసరుతం పయాశేనామతః శుభం। 

(పవే శేదమేలేళస్త స తుతేంవహో్యదా వక ఛభనన్॥ 9 

అన్య తేప్ఫ ఇవామేచ శే స్పంన్వాణాంచకూజితేం 

స్యాక్తాసుభరటాదినాంి వామేళస్త్ప ంతుదశ్నీ కే 10 

గానం చదికి శాఠ ఆాయాం సింగలానాందయంహితం। 

సృగాలవా యసౌవ్య్యాను శ్చథోర శక కపోతికా।। ll 

వామాదీ దవీణగాః ళస్తాః ఫుణేసరర్ట్మత నిందితేః। 

శశ కాశికగ్ళ! భాశ్చే శ్వనాశ్చమృగడుండు భాా।। 12 

చవీణాద్వామగా:ఃశ్ స్తాః శుభావాచః శుభ పదాః 

జా తేతుగోద్వనిర్వా మే గతిర్హ మేణతః శుభా || 18 

గ ఖా! ON ఇక్తున్ని యో కలస, 



భారతీయ వ హోళశిల్సుము 

తః ఆన శకునములు తచా' తి 

కాశ్యప శిల్పము. 49వ పటము 

న్లో ఉలా్కా-పాతంది. శఛొంజావాం మహావాత (పవర రనమ్! 24 

అళు భాన్యంతరిమోని భొమాకో ధనముచ్యతే॥ 

మ ముక్త శేశనరాశ్చెన కీర కేశాస్త శైవచ గ్ 

శైలాభ సక్తాళ్చోనగ్నా శ్చ వాహాోయవసనాన్ని ఈ 

దర్శనేనై వమ్మ ద్భాండం లోలపాతంతణె వచ॥ 7. 

భిన్ననాసాకర్ష కాళ్ళ హీనాంగశ్సాధికాంగబాన్ | 

పుతహీనాతునారీచ విధవాచ తశ్రైావచ! 2, 

బహుభతా్యశ్చ ఫొమా న్యేతాని నైవర్ణ యేచ్చుశే 

శుథంచేద్దమనం కుర్యా దశుభం చేడిగవర్గ మిల్"! వ 

అకు భేత్య గి నూ న్సీర్యు శివేనై వళ తాహుతీః 
సమిడాజో “స్టీదీవై ః కుర్యాన్నా గారితం నాగభూవణమ్! 2] 

ద త్వాశివంనమస్క- విత్య గచ్చేడా చార్వశ్ల్సిచ! 

పర్వ తేసాగ శేతీనే వే లేవైవనేపునః॥ 8) | 

శీ రవృతు సమీ వేచ దేనహర్శ్య సమిపవే। 
నదీతటాకతీ రేవా శీలాంసంగ్భహ్వా శిల్బక 8॥ శీ 

అన్యస్థ్రానేననృష్టాయీల్ [గాహి తేస్యాత్తు నాశనమ్॥ శి! 

తా! చుక్కలు రాలుట, - తగులబడుట,, పెద్దగాలి విసరుట, 
తేలవిరియబోసికొన్న మనుష్యులును, చింపిరి తలగల మనుష్య్యులును 

తలకు చమురు ఆంటుకొనినవారును, దిగంబరులును, కా నివమ్ర్రయుట 

గలవారును, సళ్ళు లేని మట్టిక డములను, నూ నెడ బ్బా, లేకనూ నెనీసా, 

ముక్కు- తేగీన వాడును, చెవి తెగినవాడును, వదొ ఒక అవయయవము 

లేనివాడును, చిల్ల వేలు, క కణితి మొదలైనవి కలవాడును, చిక కలు లేని 
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స్ర్రీయును, భర లేని (ప్రేయును తిండిపోతులును, ఇట్టి దర్శనములు 
అవశ కునములు, కనుక శుభ శ కున మైన యెడల వెళ్ళవలయాను, 

అపళ కునమయ్య నేని తిరిగి యింటికివచ్చి అగ్నినావాహనమునోసి శివ 

ముంతముతో సమిధలు, నెయ్యి, అన్నము వీనితో 108 హోమ 
ములుచేసి యీశళ్వ్యరునకు నమస్కరించి సపతియును, శీల్పాచార్వు 

డును బయలు బేరి, ఫొండ్క,సము| దము, ముహర్దులు స్నానము చేయు 

నదిగాని, మహర్షు ఆునివసించు పుణ్యమే తముగాని, లేక సామాన్యమైన 
యడవిగాన్సి చేరి అచ్చటి పాలుగల చెట్టు సమాపమునగాని, దేవాల 

యము (సక్కనుగాని, ఏటియొడ్డునగాని, చెరువులోగాన్ని శిలనుతీయ 
వలెను, లేక యితర (పదేశ ముల యందుగల శిలను తీసిరేని దానిని 

(గహించినను తుబవమూనుడునలించును. 

4. సలా లక్షణము 

కాశ రిపశిల్బ్పము 49వ పటలను 

ఫ్ శ్యేతారక్తాచ వీతాచ కృష్టా చెవచతుర్విధా!। . ల్ 

గో శ్రీ రశంఖకుం బేందు ముక్తాస్ఫృటిక సన్ని ఛా। 

ష్ 

మల్లికా కుసుమ పఖ్యా స్వ తాసప్తవిధాసృళా॥; 88 

జపాకింశుక పుప్పూభా ఇం దగోపసమ( పభా। 

జాతీఫలనిభా కారా శళరక్తసమ్మ పభా॥॥ లిక 

దాడి మా పుషృసంశాతా బంభూక కుసుమ పఫ్యా। 

కుఠరంటకునువము పఖ్యా వీతాశెలాచ సస్తథా।। లీఫ్ 

మహి పామాంజనా భాసా సలోత్పలసమా | పభా। 

భృంగ మయూరక౦ఠా భా మవీ.ష్మ తసమతథా॥ ల్6 

రొజావర్తనిభా కారా కృష్ణముద్రసమవభా। - 
(_హస్వముద్ద సవూాశారా కృష్ణ వై ల డశాసృతా।। లి 
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శ్వతారక్తాచవీకాచ ని పొదీనాం కమాద్బ వేత్ ; 

ధర్మశామార్డ మావాంళ్ళ్చ దద్యుఃసతత మేవచ! తక 

_ పళజేపషూంవాచక కం కేస్టం పరేషామపరంవినా। స 

(పతిలోనూ-నులోమా భ్యాంభిన్న యోగం నగృవ్యా తాన్, 8: 3) 

ఆచార్య శ్ల్స నౌైవ సితవ(స్రుధరావుఖా: 

శ్రుక్ష క్షమాల్యానలిప్తాంగా పంచాంగ భూవణాన్నితె rl . $0 

కుశారాదీ నిసంగృవ్యా శలాంగ చ్చేత్సమాహి పతే | 

యస్నిన్తై వ! న్ సేకిలా EE: తాంకృ్ళ త్వాతు. (పదవీ.ణమ్, | 4] 

దోవవర్హాంశిలాందృష్ట్వా. పరిఖృద్య విశేషతః. 

వర్దాతేపాగ్న గంధాంచ సుకీర్దాంయోరవారిణామ్|1 ne 4 

దు కెథస్థాం తటస్థాంచ కర్శాంత చేతు 'యోూజితాం। 

కర్క_రాఢ్యాంచపంకాంచ జర్షరాంగూకు సంయు తాన్ । 43 

'కేఖాబిందుక లంకాది సంయుకాం పరివర్ణ యేత్ | 

సూ త్రవద్వాత'డా కార రవిక శ్శిసనున్ని తా! మ 44 

వర్ష పాతేరడా కారా రఖా వై కవిభాస్ట్ర్ర తా - 

జంబూపలసవమూా కారా వడా; య్ సొసదృశోప మోక లీఫ్ 

అన్యదా(న్భ త్తసంకాశా | ఈవిథాబిందు శరేనహీా - 

కృన్మలో హని భా కారా సృష్ట భమరసన్ని భి . 
శిఖ పుచ్చసనూ కారా. క లం కాచచతుర్వి ధా 

ఖహ్హరష్న! తసఠి కావా దూర్యా బని తదా? శ 

వెణవాంకురసంకాళా లూతపాదవదాయళా। . 

అన్యాశ్ళనునీతారేఖా సర్వసంపత్సమృద్దిణా | 48 

కృష్పకృ పో వినాశాయ స్వెతకృష్ణాత ధైవహి। 

తస్మార్సుగ్వ పయ క్నేన ఇతరాపరిగృహ్యూ తామ్ ॥ 49 

వారి Ey కనరాని శేమతః। 
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తా; జాతిలో నాలుగు రంగులు గలవు, తెలుపు, ఎరుపు, 

నలుపు. పసుపుమరల ఒక్కొక్క డానియందును కొన్ని భేదములు 

కలవు అవుపాలు, శంఖము, మొ ల్లపుపుుచం దుడు, ముత్యము, పటిక పు 

తాయి, మళ్లెపువ్వు- ఇట్లు తెలు పులో 7 భేదములును, దాసన పువ్వు, 

మోదుగ పున్వు, మెరుగుడు పురుగు, లేక ఆరు దవురుగు, జాజికాయ, 

కుందేటి నెత్తురు; డానిమ్మపున్వు, మంకెన పున్యు, ఇట్లు ఎరుపులో 7 

శేదములనుః వీ తాసుపర్జ్యసీం తాతా, రజనీయూర్థ్య వర్ష కా, శంపాక పుష్ప 

సంకాశా గోతి సుమసన్ని భా, (మయమనం) గోరింట పున్వు, 

బంగారము, పసుపు, తేలపువ్వు, తంగేడు పువ్వు, పుష్పనాగమణి, 

పంగపండు చాయా, నిమ్మపండు జాయ ఇట్లు పసుపులో 7 భీడము 

లును దున్నపోతు కన్ను, “కాటుక, నల్లకలువ, తుమ్మెద, జమనవీ 

కంఠము, మణీప్మతము “వీల మేఘ సమావర్ణా, మాషవర్ష్శ సమాశళిలా, 

ఇం| దసీలసమా తెలం” (మలువాస్తు) నల్ల పెసలు, నీలమేఘము, మిను 

ములు, ఇం దనీలమణ, ఇల్లు నలుపులో 10 చేదములు శలవు" 

ఇందులో "తెలుపు |చాహ్మణుల కును, ఎరుపు క్షతియులకును, పసుపు, 

వెళ్యులకును, నలుపు ఛూ దులకును, వరుసగా ధర్మము, కామము, 

అర్థము మోాకుమునిచ్చును. తక్కువ జాతివారికి తక్కువజాతి శిలను 

గాని, యెక్కువ జాలివారికి తక్కూవజూతి నిలనుగాని తీయరాదు. 

అచార్యుడును విల్పియును తెల్లని వస్త్రములను ధరించి తెల్లని పుష్ప 

మాలలును తేలని గంధమును, గల వ్నారె పంచాగశుద్ది గలదిశవలన 

నిల సమాపమునరకు బోవలెను. ఆ శలక్టు ముమ్మారు (పదవీణము 

నేసి దోషములున్నవో లేవో చక్కగా పరీతీంచి తెలునుకోనిడానిని 

పగులగొట్ట వలయును. ఎల్లప్పుడు. వర్ష మునకు తడియునది, ఎడము 

ఎగడునది, నిప్పువలన తగులబడినది ఉప్పు నీటిలో నున్నది.ళూ డని 

(ఫదేశనుననున్నది, వటి యొడ్డున నున్నది, వదో యొకపనికై తీయ 

బడినది, మొరముకలది, బురదగలది, పాచిపట్టినది, లేక శిధిల మైనది, 
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కఠునైనది బార, చుక్క, మచ్చ, మొడలగు దోషములుకలది. పనికీ 

రాదు. శేఖాదోసను, నూలు పట్టినట్లు చక్కగా నుండు గీత్రలుగాని. 

సూర్యకిరణములవలె నిప్పారినట్లుగా . బోన్చగీతలుగాని, వానకాలుగా 

అనగా ఏటవాలుగా బోవు గీతలుగాని, ఈ మూడును దోవుముశే. 

'నేశేడుపండువ ఇను, (దాజాపండ్ల గు త్రీవలెను. వేరొక విధముగ్చా 

గుం|డముగను ఇట్లు మూడు విధములు బిందుదోషము, ఇనుము | 

వలెను, నల్లతు మ్మైదవ లెను, నెమలి కన్నువలెను ఇట్లు మచ్చ దోవ 

ములు నాలుగు విధములు. ఖర్జూర ను మట్టవ లెను, గరిక శాడల వలెను; 

వెదురు మొలకలవలెను, సాలెపురుగు పదములవ'లేశు పొడవుగా 

నున్న గీతలును, ఇతరములైన రంగులుగల ' రాళ్ళయందు శేల్ల గ్త్ర 

లును, సమస్త మైన సరిపదల నిచ్చును. నల్లరాతియందు నల్లచారలు 

నళింప జేయును. తేల్లరాతియందు న నల్లని "తలు కరాడ్ నాశము కల 

వియే, కనుక బహుజా| శ్ర తగా పరికీ కీలించి శుభకరమైన నాలను తీయ 

వలయును, పసుపు వన్నెకల రాతిని, నాలుపు వన్నేకల రాతిని, 

తెలుపు వన్నెగల రాతిని, ఖర్జూరపు ఆకువంటి గీతలుగల రాగిని, 

గరిక తీగలవంటి గీతలుగల “తిని శుభకర మైనదానిని గా? చెలియ 

వలయును, 

శాళ్యప శిల్పము 49వ పటలము 

NT అన్యకృషా౭.శు భాఖ్యా తా గోధానం ధననాళ నమ్! : 

సకలరో గ2ంజ్లైయం రాజరాష్ట వినాశ నమ్॥ స్ట్ 

బిందుఃప్పుత వినాళ; స్వాడ్రారి ద్యం (శి) వినాశనం, 

వవంపరీశ్ష్య బహుధా కార యేల్లతుణా న్ని తమ్" ర 

బొలాయువతివృద్దాచ పుం స్ర్రేనపుంసకంతదా। 

స్వరై కావృతిఫ దైశ్చ పరిచ్చేదవిధిం ళుణు॥ ర 

ఫఘనకంసద్వనిర్హ 9 స్యా శిలాచాలాలఐతిస్ట తా! — 

నుకటాధ్వని సమాడీరా యువత్కిస్నాపకీర్తితా!: == 5 



4 “వ భాగము త్రి 

వితతధ్యనిసం యుక్తా యాసా వృదా చకీ ర్లితా; 

ఘంటాధ ధ్వని సమోాన్నాదా దిర్ధాసా పుంశీలాబ్వవ; ర్ప్ 

తాల బసమా కారా సీర్హాయాసాశిలా స్ర్రియ్య 

హీనానపుంసకా।। రక అన్నిగ్ధాయ్మన్షరీయా జా స్వర 

సరై రేవ సమాఖ్యాతా 'అకృశ్యాక్తవదిర్యశే " 

చతుర శా చవస్స| కొ తీ వేతి పక_ రికా ఫ్? 

ఆయతా శాచవృ త్తాచ దశ ద్వాదశ కణ క్యా . 

పుంలింగాసా శలాఖ్యా తా సువృత్తాసానపుంసకా!] కం 

చూ [గాంద్యాడద శా గాంచ చాలవృద్ధాంచకవర్ణ యే తే! 

పుంశొలాధీః కృృతంలింగం య్రశలా భిస్తునీఠళాః ౨. 

నపుంసకళిలాభిస్తు పాదాభారః సమాచలశేత్! 
కృతం చవిపరీతంయత్. తత్పభాక రృనాళనమ్॥ లి 

| పాగ్యగాంవోవగ్య గాంచా కిలాంసం[ గాహ “దేశిక | 

(పొగ ేపళ్చిమంమూల ముదగ్యగంయ్యతదవీజే॥ 6] 

శంభుసౌమ్యుగతంయ ర్త ల్లింగా| గంత, త్ప:కీ ర్లితం] 

అథో భాగంముఖంఖ్యా్యాతేం పృష్టమరార్థ(గతరఠిభ వేత్ ॥ 62 

తా. పె వెప ప్పబడిన ల*£ణములు లేని యితేరములెన నల్లరాళ్లు 

ఫనధాన్య పశుపు) కాదిషయములను ౫లిగించును, బ్రంతేశాక తీరని 

న్యాధులును రాజుయొక్క రాజ్యమునకు చేటును కలిగించును, వండు 

పోవమ., ఫు తులను జంపును. దర్ దమును గలిగించును సంపదలు 

నశింప చేయును, బాల్యము, ర హావనము, వార్గకము పురుషు, ప్రై 

నపుంసక రూపములు ధ్యనులవలనను ఆశారనుల వలనను (గహించ 

వలయును. చేగంటవంటి ధ్యనియును, కురుచగనుండునడియును బాల 

శీల ఘుంటవంటి ధ్యనియును వాతవునుగలది యావనళిల., విసార 

మైన ధ్వనియుక మైనది వృద్దశిల. ఆతాళమునంటి ధ్వనిగలదియును 



మగ భారతీయ మజాశిల్సమూ 

పొడనైనడియును స్ర్రేశీల, నునుపులేనిది, చిక్కి దనము లేనిడిదో వము 

గలది | కణకుగలది తేక్కు-వధ్యనిగలది నపుంసకళిల, ఇం చేశాక ఆ కార 

ఛేడములును చెప్పబడినవి. నలివడరములుగలదిరకోణమం ములుగలదెటమ్రైశ్ల 

ద్ర ర్హృచతంరసమును, గుం డమును,పదిపది రెండుళోణమ లుగలదియును 

పురునశిల. గుల డేముగానున్న దిన పుంసకశిల, అలి తే 10_18తలలుగల 

డానిని, బౌల,వృద్దరూ పమ? లుగానిని ఏడునవను. పురువశిల దోలింగ 

మును, స్ర్రేశిలతో ' వీళమును చేయవలయును. అడుగుననుంచ బడు 
అఆధారశిలను నపుఠిసకశిలను చేయవచ్చును. ఇట్టుగాక వ్యతి రక ముగ 

చేయబడినయెడల"-కర ను నళింపచేయాను. తూర్పు శిరనస్సుగావి, ఉత్త 

రపు శర స్సుగాస్కాఉండు థిలను తీయన లెను. తూర్పు తల య య్యే 

పడమర మొదలు, ఈశాన్య శిరస్సుగాని ఉత్తరశిరన్సుగాని కలశలను 

లింగముయొక్క_ తేలనుగా రచించవలెను. అడుగు - భాగము ముఖి 
నును పె ఫాగము వీపును చేయవలయును. 

క మానసారుని నిలాలక్షణము 
 మూానసారము 52 ఆ 

వ్ల; లింగానాం వీఠశానాంచ దేవ దేవ్యాశ్చుహర్శ్య కే! 7 

శిలాసం గహణం చాపి లకుణంవత్యు తేఒధునా] 

పర్వ తేవావనేవావి సపతిఃపాపకె $సవా॥ 8) 
థి థి ఆ. 

(థా కేతుసముశక్టాయ క రాచానుచ్చరెఃసహ। 

మా క్ష కేచో న్రవత్సర్వం పార్మ్యేతుళకునానికై! [| 

సుముహూర్తెనుల్నో చ శలాసం గహణం భవేత్ । 

ఉక్ళవ ధమారోప్య శిల్పశాలాం |పవేశ యేత్॥ ర 

ప శావపీఢ ఢశాశ్ళ్శంచా నలావ కేకదాశ్ళనా! 

ఆత్ర వేనావఏీథంచే ద్ వర్ణ యే త్వా శిలాసుధ్ధీః॥ 83 



యత్వ్పూరో తీరా గంజ్ఞా త్వా మూలందశ్నీణపళ్
ళి మే। 

అధో భాగంముఖంజ్వాత్వా శయ నేచాపరో ర్ట్వకమ్! 84 

పూర్వా గాళ్చశిలాఃస ర్వాః దథీ.తేసవ్య పార్శ్వ శే। 

'ఉ త్త వేవారు భాగంస్యా దు త్తరా గశిలాంవిదుః!! స్ట 

పూ ర్వేతుదమీణం పార్శ్వం పళ్ళి మే వామపార్శ్వకం 

ఈశానా గఃలానాంతు మూలంనై రృృత్య దేశ ₹॥ 86 

అన్యకో తేముస ర్వేషు మూల కు గంతువిచ్య తే। 

దితుదిర్భశిలా సర్వాః పుంశలాశ్చ పక్షీర్తితాఖ్య చి? 

చతుహ్మో_ జేషుదీర్ధం స్యా చ్చిలాషండదః (పక్ ర్రితః 

|పభూతం చస్థితంసర్వం పృభాగ్యాకాశాయతంతథా। ఈ 

ఊర్ద్యాగమధ్యేమూూలంచ (పాగుక్తడి కధైశ శే। 

త త్రదున్న తవక్తు)౦చ యదిసంస్థాపనంభ వేళ్ ॥ 89 

శ త్బార్భ(ం పూర్వవద్ జ్ఞాత్వా త స్వాశారమ
ిహోచ్య శే! 

మూలను గంచమధ్యంచ సమా శాఠరంతుపుంశలా] 90 

A వ క ల ద న్స్ " ఆజా | 

స్టూలమూలంక్ళృ శా గంసాాత్ (ాశలాత
ు(పశాళితా। 

రో WY న చ స వళకంసకం లా లి 
స్టూల్యాగం చక శం మ ఫ్యేషస్టైలంన పు9సక ంశ్చిలా ! ర్ట 

చతుర శంపుంశిలా సో కం సృ త్తం స్యాద్వనిళా శ
ిలా 

బహుథాచాశృంగంస్వా త్తన్న పుంసక మోరితమ్! 93 

కాలిస కాధ్యనినాదంస్య్యాత్ చ్రీశలాతు పక ర్హితా। 

రత్న భాండధ్గనినాదం శలా చపురు వంస్టృతమ్! 93 

నిర్ధనిచశిలా నర్వం న్యస్రీనసుమాని విదుః; 

శాలధ్యనినిశాదంన్యా చ్చలా చాల్యాపరీ ర్తి తా! 
94 

ac కీల we 
“8 

నుహీషధ్యనిసఠియు క్షా శిలాపృద్దా (పంరర్తితా। 

పూరో(క్క ధ్వనిరూ పా ఖ్యా యావనాచశలాభ వేశీ॥। 95 



19 భారతీయ వహాశిల్పము' 

శలాసశ్వేను వృద్ధాంచ ;లాం బాలాం వివర్ణరో యత్! 

పుంశలయానరంలిం గం కుర్యా -దేఖా ౭వినర్త యేల్ 1 . 93 

శకి _నాంవీఠ కానాలచ శలాసం గహోభ వేత్। 

ప్రాసాచాదీనాంసనే గ్వేహాం. నపుంశ్ క శిలాభ వేత్ (| 97 

సతంర కంచ వీతంచ లాకృష్ణ ంయభాక్రమాక్రొ! 

ద్విజా చేనాంచవర్ణానాం లింగాదీన్ వార యేక్ళుధల 98 

సశ్వేషా మవీవర్లనాం సాశిలాకృవ్న మేవవా 

సశర్వేసా సాంవర్ష్య వాహాణే కృష్షశె రఖాం విసర్ణయేల్ 1. 9 

శతం చస్వర్థ శేఖంచ సర్వసం పత్కరంళుభం] 

శలాసం గవాణ6[ పోక ర సవవూగచో కృవతోస్నృతన్] 1100 

తా, పృతష చేవాలయను లకును, త్రీ 'బేవాలయములకునుః 

లరింగమునకును, 'శతిమలకును, కీఠములకును శిలలను పరీకీంచిత్రీయు 

పద్దతులను చెప్పుశున్నాడు. ఆచార్యుడును శిల్సియును. ఉదయమున 

శేచి కర్మ యును త్రేద్దనుచారులును, నొండకుగాని, అడవికిగానిపోయి 

శుభశకునాదులన్ల  శుభముహూర్త మును చెలిసికొని చకుగా పరిశీ 
లించి కలను రహీం ంచవలయును. దానిని బండిమోడ పెట్టించి చోల్చ 

శాలకు తెచ్చి శాస్తోిక్ళ ప పశారము ని నిరించవల యును, చెట్లయా కులు 

శాలిపడియున్నది, అగ్ని తగిలినది, ఎండతగిలినది, ఇట్టిశిలలను తీయ 

గూడదు, తూర్పున శరస్సుగాని, ఉత్తరమున శిరస్సుగాని, కల రాశికి 

దవ్నేణమునుు పడవురయును ఆడుగుభాగముగా ఆనగా పాదములుగా 

చేయనలయును, లోపలిభాగము ముఖమును, పెభాగమును వీపుగను 
చేయవల యును, తూర్పున చినరగల రాళ్ళ న్నింటికిని దహీణమునకు 

కుడినైపు, ఉత్తరమున ఎడనుపైపు చేయవలయును. ఉత్తరమున 
చివరగలరాతికి దక్నీణమున మొదలును తూర్పున కుడి పక్క_ను, 

పడమక ఎడమ పక్కను, నిర్ణయించ నలయును,. -ఈసపెనమున 

చివరగల రాతికి మొదలు గై రుతియందున్కు ఆగ్నేయన్కూనకు కుడి 



> వరు స 4 ర ఇ శ తా లో 
క. య We: sip fy pm, Ae al, al జ 6 ము 7 అం తెర ఏకువ న. అ రం పల 

లు సం వై 

బ్రింతేకుడదపష్పు ౮ గాను మరూాలల యు 5 క కసం గ్. య. ట్, bal he Ria 

పొడవుగల రాళ
్ళు అగ సర పురువషసిలల్కు ఆగే 

మూలలయందుం డి పొడవుగ
ల నాళ్ళు 

జ్జ 

క్ లో న. 

"శ ములనడచ wii Bathe సు పుష్ట రే పెరిగినవన్ని యును, రు, భూమా్యకా 

మ పస్డ్దము, 

శ ద 

వార్పు, & త్రరము, . ఈశాన్యము. = మునాడం డి 

ముకు మ గలరాళ్య సను వి గవాముల లకు పని కినచమ్మ 
ta 

ఎడమలు వ ముందుచె =నుకలు పూరగము వౌష్పబడేన | |పశారకము నే వు 

వలయును. వాని యాకారములను ని 

ఇబుదలునచువు చివర సమానముగా 

లావు చివర సన్నము కలది మల, శ 

సన్న ముగలచి శ పుంసక నిల చన మొదలు చివర సన గు పం! స స్మ గె మున్న ఆం! 

ల న 

లావుగాను ఆందునది కూడా నపుంసక అలు, 

మాటు మన్ గం తఉముగాె 
గలది ప్రురువఆల,. గుండము: 

లుగా తలలుగలది నపుంసక్షశిల, జేగం 

రత్న ములజగల బంగారపు అం జగమాతోలది 

శేనిది నపుంసక క్ల, తాళము బాయి ఓనబ్లు 

నమహీహము కర 
| మోగునది వృ స్టే3ల, 

fy. 

జో అష్ 

లతో పుువ దేవతలను కె వలి౭గమును 

. న "ఇ 
ల్ — ఇ wan 

అయితే చేఖాదోషముకలరా
ళ్ళ నుపయోా 5 రాము, 4 నాక 

నై TTY. సి ఖు 

కును పీ పముల
కును చ్రుశీ లనుప కా

 గించ వల వముమన * 

సుళ్ళు గోపురములు మం
డపములు మొదలయినేవి క 

ET 

వీ లకును హు డా నగిఆముకొననచ
ు చును, గెలుపు, 

నబాపు. ఇట్లు _బాహ్మణ క్ష తియ వెళ కూద 



14 భారతీయ వహాోశీల్పము 

వలయును. - నల్లరాతితో అన్నీ కులముల వారలకును (పతిమలను 
చేయవచ్చును. నల్లరోతియందు నల్లనిచారలుండె నేని మవోదోవము 

కనుక అట్టి రాళ్ళను వీసర్జిరిచవలయును. ఏ రాతీయందయినను 

తెల్లని గీతలు, బంగారువన్నె గల గీతలుండె నేని సర్భసంపత్క-క మని 

తెలియవలయును. ఇట్లు సమస్త మును చక్కు. గా తేలినికొని నిలలను 

'తేనలయును, 

6, లా దోషములు 

శీల్చరత్నము పూర్వ భాగం 14వ అధ్యాయము. 

నో ఏవం పరీమ్యచ ధీలాం సమ వేత్యుళ స్తాం। 

(పవాళ్యతో మయొర్చహుళ: (పయత్నాత్ 

గర్భాణివేప్యవిధినాపిచ మండలాని తజ" శ్ఞోగురుర్ణాతు 
క్ 

నుహార్ణతీవా॥ 21 

తుల్యాంశఃటీ రహిస్టైన్టు విష కానీసలై రిక: 
దృవదడానిప ని సవ మేకరా| తోష తంతేతః॥ 22 

. (పమాళ్యగర్భాన్ దోపాంళ్ళ వండ ై  సృ తరక్ యెత్ | 

మంజిస్టా భేనుండ వె దస్టురఃస్యాత్ వీ వీలే గోథాకావిలే 

మూసీ. కాళ్ళ కే అసరు పాండచేచేతికేచితో | 

కావో తా భే గాలికో వృశ్శికోచా॥ 28 

రొశ్తేతుకృకలాసఃస్యాల్ ఖదోోతోమధుసన్ని శే 

మసి వి క్రీ క్రో కా గర్భః థ్స్తాం శేషా సనలేదృవత్ | 24 

గా శేతువిమలానూ మే 1 పతంగః నీక తాధవా 

సీలవీతే భవేత్కూర్మో గర్భ్చుదోషాన్ వదామ్యువామ్ః లర్ 

ఆక శిలను పరీవీ9చునప్పుడు దానిని నిర్మలమైన జలముతో 

కడిగి పాలు, పిండి విషము. జేగురు, మైలతు త్తము: కలీపి డానికి 

| 



9న భాగము 15. 

పూసి ఆర్మొతియుంచి మరల రాతిని కతుగవలయును. ఎజ్జగా 
నుంజడెనేని దానిలో కప్పయుండును, పచ్చగా. నుంజెనేని బల్లి 

డును. చబామనణాయగా నుండెచేని యెలుక యుండును. నల్లగా 

నుండెశేని పొాముండును. పావుకప్పు వన్నెగా నుంజెనేని బల్లిగాని, 

తేలుగాని యుండును. ఎటు పువన్నె గానున్న-వో తొండయుండును. తేనె 
పర్య ముగలిగియున్న మిడుగుతు పురుగు లుండును, కొన్నిరంగులు కలసి 

కొండ చేని చీములు౭డును. బూడిడవన్నెణా నుండెనేని లోపల వరి 

యొక రాయియుండును. ఎరు పుగానిధూ మవర్షముగాని శలిగియుండెనేని 

పహీయుండును. లేక యిసుక యుండును. నీలము పసుపు కలసినవన్నె 

యుంజెనేని తాచేలుండును. ఇవియన్నియును గర్భదోషములని 

చెప్పబడునుం ఇట్టిశల మెన్న టికిని పనికిరాదు. 

7. లింగనిర్మాణవిధి, నాగరాదిలింగభేధములు 

కాశ పశిల్పము 49వ పటలము 

నో] ఏవం పరీక్షుసం|గావ్యా గనై వతు ళ్యహృదాబుభః। . 

సత్యమం[లేణ సంస్థాప్య గంధపుష్పూడి భిర్వజేత్[ 68 

తస్వాస్తుశాంక శే బే శే సొంతిహోవుంతు కార యీత్ | 

అగ్న్వ్య్యాధానాదిక ౦సర్వ మగ్ని కారో్యోక్కమాచశేత్ | 64 

సమిధోహృదయేనై వ మూ వేనాజ్యంతు హోమ యీత్ | 

చరుహోవమమ 'ఘో రేణ పురుషే. ణెవ తండులమ్॥ 65 

తిలామాశానమం। తేణ సర్గ పంకవనచేనతు | 

శ తమర్గంతేడర్లం'వా (పత్యేక ంజుహుయాత్ (క్రమాత్ ॥ 66 

స్విష్టకృడగ్నో లి మం లేణ పూర్తాహుతిమ థాచశేత్ | 

తతోవహ్నంసముచ్వాస్య పూజాపర్యుషీతంత్య చేత్ ॥ 67 

శిలా చ్చేదళరంళ స్త్రమ, స్త్రమం| తేణ పూజయేక్ | 

అపసర్పణముచ్చార్య శిలాచ్చేదనమా చరేత్ 1 € 



భారతీయ వజ శిల్పము 

గర్భ గేవాంతుపంచాంశం గుణాంశో౦|_ సనమ చ్యశే, గర్భ 

గేహ్మాపమాణంచ జ్వారమా నంత దైవద॥ 

_ సంఠభంచకీఠమానంచ హస్త తాలాంగసల౭తధా। 

లింగమానం[భువంసప్త భేదా స్వే | పత్వ నేక ధా! 

గర్భ శేహంతుపంచాంళం గుణాం శం శేక్టముచ్యశే!,. 

69 

70 

గర్చార్టంమధ్యమాఖ్యాతం తయోర్థు ధ్వేఒష్టభా జలే త; 7 
| | "శేష్టమధ్యాధ మంలింగం (స ల్యేకంతివిధంభ వేత్। : 

అధవాగర్భ గవాంతు నవభాగవిభాజతే el 

— గర్భ గేవాసమా సారా నుత్తుమాది[తేయ| త్రయం! 

నుడ ద్రద్వారసమం (శన్ఫం (తీద్వ్యంళ ంతుకసయసమ్ 11. ths 

తయోర్మభ్య౭_ప్థ్రభా7 గతు నందథడంద్వత్ క తేమ. 

స సృంభాయామసమానంతు నవభాగవి భాజితే 

_ోష్టాధమానినవథా (పోచ్య లెద్యిజస త్తమ! 

(పాసా దే త్వాడిభామాతు స్తంభ “భాగనముంహితక్!] 

తన్నధ్యమితివిఖ్యాతం తస్యార్గమధమంభ వేళ! 

త యోర్మ ధ్యేఒన్టభా శన నంద భే బే ద్విజో త్తమ।। 

సృంభాయామేతుత తవ నవభాగవిభాజితే। 

నవభాలీింగమానంతు సృంభమా నంద్విజొ త్రమ।। 

అధిష్థానోదయంవి[ప సృంభమా నవడా చరేత్ ; 
వకహస్తం సనూరభ్యు స్యాష్టాం శాంళ నివర్ధనాత్ i 

సవహసావధింయావల్ సంఖారషష్థిశిసపం చకా! 

పంచహాస్తాదినమూనాని వార్భే్యవాస్తవశాన్నయేక్ |; 

పంచవాస్తాదితోవార్శ్యం లింగస్తంభవళంవినా! 

పహాస్తాడిగుణహస్తాంతం వికల్పాఫాసహర్మ్య రారా! 

ge 
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ఏఏ భాగము 

1ఇతిహస్తం వట్కరాంతేంతు లఃగచ్ల 

షట్క- రాదినవాంతంతు లింగంజాతిగ హూేచ్చిత్లక్.., జ! 
] 

fe dh 

ప్రో శే 1 చే పి నరీ
తిగా కొలను వ్ దంచి i an మ నో x వ ఇ 

స 
ల అ ప బ్ శ్ sha 

లతో కడిగి సత్యమ౭ క తముచేస శిలను క. 

వేత పూజించి డానికి శ్రా న షమున 

యును, అన్ని శార్యనుంతయన్ కలో 

హృదయన్య్యాసముత్ సమిధ లును, 

అ ఘోరమం తమతో అన్నమును, 

మును, ఈశాన మంతముతో నువ్వులు 

108 సారులుగాని, 54 సారులుగాని, 

చేయవలయును. స్విష్టళ్య త్తే తను మం; తముత 

వలయును. తరువాత అగ్నికి డా 

తరువాత తీసివేయవలయును. శిలల 

లగు పనిముట్లను శస్రువుం, ముతో పా; కంచి అపసకరుణ మండే 

ముతో శిలను పగులగ్ "ట్ట వలయును. గర్భాలయమును క ఛాగములు 

వేసి అందు లి భాగములు చేయుట | శేషము 

గే పూర్ణాహుతి! ని 
జేర 

దానా నమంతమును మెన్చి ఆన మము oes పు ఈ 

భు! 

హు 

పగులనొ ట్టు టంకము 

Le క పె 

అ భ్ 
a మ 

శేయుటగలదు స స్తంభ ప్ర
మాణముననుసరిం అ కోయుడురుహ " మావముః 

ననునేః యుదురుడ
ో కావా నమును చేయవచు

? ను, అ౭ంగులవమా
 నవ తు 

చేయుదురు, ఇట్లులింగమానులు | 7విధములుగా చెప్ప డియునం- డి. రు, 

మాూానముననుగ రొ సల యము స్ భాగములు చకేకవిఆందు తీ భాగము 

లింగము కెష్టుము గర్భవిస్తారములో 
సగ కముగలది ముద్దన్షముము. స స 

సారములో సగమునురి భాగములువెసి అందు భాగము త=చినది 

అధమము. అట్లుగాక గర్భాలయమును రి ఛాగములుచేవ
ి అందు ర్ 

శ్రాగములు చేయుట (శేష్టును. ఉత్త భాగములు చేయుట న మధస్టిమము 

ఓ భాగములు చేయుట అధమము, ద్వా -కముతో సమానము] 
క శమము 

ఉజ్యారమును ర భాగములుచేసి అందు 1 భాగము త్రగ్షంచినది మధ్య 
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నముము. 8 భాగములు తగ్గించినది అధమము. సృంభము పొడవు 9 
భాగములుచేసి డానితో సమానముగా చేయబడినది కోసము. 1 
భాగము తగి ంచినది మధ్యమము ౨ భాగములా తగ్టించినది అధమము 

"'జేవాలయముమయొక్కం మొదటి అంతస్తునగల సృంభముతో నమూ 

నము |శేస్థము. ఆందుసగము తీగ్గించినడి మధ్యమము. సగములో 
సగము తగ్గించబడినది అధమము. ఆధిస్టానము యుత్తును 9 భాగము లు 

చేసి దానితో నమానముగా చేయుట శేషము. 1 భాగము తేస్తించ 

బడినది మధ్యమము. 2 భాగములు తీగ్లీంచబడినడి అధమము, l 

వహాస్తము మొదలుకొని 9 హా స్తముల దయకు ఒక భాగములో దివ 

వంతు చొప్పున పెంచుచు మొత్తము 65 విధములుగాను చేయుదురు. 

లేక వా స్పమానముతో జేయుట అెట్లనిన. 1 హస్తము మొదలు శి 

గస్మములవరకు వికల్ప, అభాస, హర్శ్యములయందును కి వాస్త 

బులు మొదలురీ వా స్తములు వరకు ఛంద| పాసాదములయందును, 6 

వాస్తములు మొడలు $ హస్తముల వజుకు జాతివార్శ్యముల యందును 

లింగనమానములను జేయవచ్చును. 

శాశ్యప శిల్చణు 49న పటలము 

రో] వఏవంహా స్పవశాతో ఖ్యాతం తాలమా నమధో చ్య లే! | 

ఏకాదెనవ తాలాంత మేక తాలవివర్లనాకి ॥ 82 

లిం గేహినవ భేడా ఃస్యుః కల్ప్యంజాతీత రాల యే। 

[త యోద శాంగులారభ్య యావన్న వళ తాంగులమ్! 83 

తావదేకోనపంచాశ ల్లింగంమానాంగు వేనతు। 

(తి ఫాగసహితంలింగం హాస్తథీీణంనకార యీత్ ॥ 84 

వాస్తుమానాక్షయంలింగ8 నృత్వాకారవాశేవకం] 

వేదాన లేత దేకాంళం నిష్టరం యోజయేద్బుభః॥ 85 

శేషంతుదృశ్యమానంస్యా ద్వకల్పాభాసహర్మ్యతో 

విష్టరె చేశలింగంతు నికల్బాదిగ్భ హేంవినా॥ 
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చ "కొం గులంసమారభ్యయావత్న్సీ| పాంగులాపభీః। 

లోహాజంఠత్నజం తావదూనశెలజముచ్య కే, షూ 

(త యోదశాంగులంలింగం శెలజంతునశార మేక్" 

పవంత్వ నేకజ దెన (వోచ్య కేలింగమా నకమ్న ష్ 

నాగరం (దా విడంలింగం వేసరం నదామ్యహం; 

లింగోదయేతు వేదాల వై కాంశ ంకన్యసస్త మమ్, ౬ 

శుంగ త్యం శేశివాంశ తు విస్తార ౦ శెష్టముచ్య లే! 

త యోర్న్మధే$ఒష్ట భా గతు నవధా తారముచ్య లే|| క 

అధో దమీకలాం *తు పంవాంశంశాంతికంభ వేత్ | 

వేడాంశ6పొస్టైక 6ఖా తం గుణాంశ ంజయదంభ వేత్ ॥ రి 

అవి చా శాద్ద్విభ గ ,సా్యాద్య్యాస మేవంచతుర్విధం। 

చనం[త యోచళ వ్యాసం నాగశేతువిథధియ తే ॥ సి 

లింగోచ్చేద్వినవాం ఆతు రసభూతయుగాంశ శే; 

గుణాం శేశాంతికాదిఃస్యాద్ (చాపి డెచచతుర్విధమ్।| గి 

చేస శేలింగతుంగేతు వింశత్యంశ వి భాజిలే, 

అస్టావాసప్తషట్పంచ భా ైరార్రాసం పకల్పిశమ్:! SE” 

ఇాంతికంపొప్టీకంచెన జయడంచ క మేణతు। 

నేసరంచచతు ర్ఫేదం హర్మ్థలింగంచపిండి కా! BE 

పాదాఛారశలా నవం వకజాతిష్వుసంక రల] as 

య తెభవకల్సిత౭లింగం వృద్ధి పేతురు డాహృతేన్॥| 

అనో వ్ సంకర క్చేత్తురాక్టో దుఃఖ భయావహం। 97 

త్రసా గృశ్చర్వ పయశ్నేన నంకరంసమా చశేక్॥ 

లింగానాంనాగరాదేష్టవం ఖాాత గూయాదిక ౦ శుణు!। ర్ 

శా తాళశమానమును చెప్పుచున్నాడు. 1 తాలము మొదలు 

1,1 తాలమును పించుచున్న ఇట్లు లింగ భేదము 9 నీధములుగా చెప్పు 
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బడియున్నది. ఈ (సమాణము జాతిహర్న్శ్య్వములకు చెల్లదు. 13. 

అంగులములు మొదలుకొని 109 ఆంగులముల వజకును 2, 9.అంగు 

భముల పెంపుతో 49 విధములుగా చెవ్పబడియున్న వి, లి భాగములు 
చేయబడిన లింగము 1 వాస మునకు తక్కు వయెత్తుండరాదు. హూ స్తము 
నకు తక్కువ యెత్తుగల లీంగమంతయును గుం|డముగా నుండవల 

యును. 4 భాగములు లేక శీ భాగములుచేసి అందు 1 భాగము దీఠ 

చేయవలయును. మిగిలిన భాగములు పెకి కనుపడుచుండవల యును, 

ఇట్లువికల్ప, ఆభాస్క హక్ళ్యములయందు। పతిష్షీంపబడు లింగముూలను 
రచించవలయును,. జాతి? ఛందహర్శ్యములయందు పకివీంపబడు లింగ 

ముల కిట్లు వీఠ భాగమును | నిర్ణయింపదగదు. 1 అంగులము మొదలు 

ండవచ్చును. ఆపైన శ్రిలాలింగముల కారితలు చె చెప్పబడియున్నవీ. 

అయినను 18 అంగులముల కొలతతో శివలింగముయిత్తు చేయరాదు 

నాగర దానిడ వేసర లింగములను చెప్పుచున్నారు. లింగము యుత్తును 

ఓ భాగములు చేసి అందు 1 భాగము విసారముచేయుట కన్సపడ్డతి, 

ఎత్తును తి భాగములుచేసీ అందు 1 భాగము విస్తారము చేయుట 

(శవ్చము'. ఈ రెంటినడుమ 8 వేదములు కల్పిఎపబడిన వి. మరియు 
ఎత్తును 16 భాగములుచేసి విస్తారము 5 భాగములు చేయబడినది 

శాంతికలింగము, లేక 4 భాగముల విస్తారము చేయబడినది పొష్షిక 

లింగము, శీ ౪ భాగముల నిసారము చేయబడినది జితుడలింగము, లేక 

సగము విసారము చేయుటయు గలదు. మొ తేమను 18 భేద 

ములుగనాగ రలింగములుండును, వంక (చావీడ లింగములు. లింగము 

యత్తు 18 భాగములుడేవి 

యెత్తులోో స 

అందు విస్తారము 6 భాగములు ని చేని టే గీ 

శాంతికము, 5 భాగములు చేసిశేని పొపీకము, 4 భాగములు వీనిచేని 
, ణు 

జయదము, లీ భాగములు చేసిశేని అద్భుతేము. అని నాలుగు విధము 

లుగా జెప్పబడియున్నవి, వేసరలింగములు, ఎతు 20 భాగములుచే 
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అంచు సా ఎ తష ది వ కళ 

- విస్తారము రి భాగములుశేసిన యడల శాంతికము, 7 ధా 
ఇ న న వాయ్ un 

ములుచేపిన యడల పొపష్నకము ణాగములు చే ఆర్పి 6 భా చసినయడల జయదడము 

pr 
(ag 

ఇ భూ గ ము హా 9 నదే అద ఇడం న 

లే. చల్ st wr యె టల ఆదు ౭ శ డటం జో వ్ 

నాలుగు విభ చెస్మ్కబజియు వి 
భ్ ఏభములుగా ఇుల్బ్యుల 5 యున్నవి. వాదాధార ళలలు ఆని. 

ర 

యును ఒకు జాతిగా నుండవలెను గాన్, ఎత జాతులు కలపరాదు 

Ak లే iy ia 

ర్ టే 

, స్వయంజణు లింగాదములు 

మానసారము ఏజివ అధ్యాయము 

సంయంభులింగస ర్వేపాం లశణంవకు ర్థిశ్రేధునా! 

ఉదూూూతేం దైవకం చైవమానుహంగాణవంతేధాః 

పవంచతుర్విధంలింగ 6 సయం భోరితికీ ర్తితం! 

తత్ స్థాప్యంస్వయము ద్ఫూతేం స్వయంబ్లురితిక ర్తితః॥
 103 

"దేవ శ్చృస్టాపితంలింగం -జెవకంలింగ ముచ్య
తే; 

ఢా తు య 

మొనెష:రచితంలింగంమానుషంచేతకధ్య కే! 10: 

ఆనై కిస్తురచితంలింగం ఛార్ష కం వైవకధ్య తే! 

గరైశ్చపూజితంలింగం గాణవంచేతికధ్య లె! 
104 

ఉద్ఫూతం శ్వేతే వర్ణ ంసాష్టద్ డైవకంరక్కవర్థ్యకం! 

మానుప.వీత వర్షాభం కృష్టవర్ష ంతుగాణవమ్[ 
105 

అక్ష ంతుయుక్కసూ త్రంస్యాత్ 
స్వస్వీ కాకృతి మేవనా। 

ఉద్నూతంశ ఆక రా కారం రు దాతమరంచ 
దైవకమ్!। 106 

ననోపమంగాణవంస్యాల్లి
ంగా కారమిహోచ్య లె! 

ఉద్భూతంస్ట్థూల నూల౦స్యాత
్ కృశా[గంవాసమాధిశమ్। 107 

అన్యథా సర్వలింగానాం స్టూలా| గంకృశో మూలకం! 

-దెవకండిండిమూ కార శి నూనుష౦(తపుపొకృతిమ్
!! 108 
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| ఉదూతంపర్వ తౌ కాఠం కళా పార్టం డాకృతిగాణవమ్। 

పుణ్యనడ్యదిదే తు లింగసం గహణంభవేత్ |] 

వఏవంపరార్షలింగ౦స్య్యా చ్చేషమాగ మోక్ష వత్ స్యాత్ | 

ఆ త్మార్ధంలింగ పీఠస్య లక్షు.ణంపర్య "తేషఘునా॥1 

వీఠతుంగసముంచవాొధ (తిపావంచార్థ మేవణ। 

లీంగాయా మమితి| పోక్కం నోహంవీఠవిశాలివత్ |! 

నదీపర్వతే దే శతు వీఠసం| గవాణంభ వేక్। 

శ్వతంరకృంచ వీతంచ కృష్ట్రవర్ష్మ ౦ంచతుష్టయమ్॥ 

భూసురాదిచతుర్లాంతు వర్షోనాంలింగతఖ క మాక్! 

అధవాకృష్ణవర్ణ్శ ంచ తత్సర్వం చార్హ కంభ వేత్ || 

తికర్తి తలింగంయతీ భూ దేవ్యంళంభురుచ్య తే! 

త త్రస్వయం౭భులింగేతు వియాపంచవిశేవతః॥। 

సమ్యక్ న్యూ! తేచసంకుర్యా చ్యావల్లకణముచ్య తే! 

త ల్లంగంమానుషం హోక్క 0 తశ్చర్వ తాలింద శేచ। 

శేఖాబిందుకలంకోంతం వర్ణ య శ్రద్ విశేషతః 

సౌవర్ణ కినిందు రఖాథ్యం సర్వసంపచ్చుభాయతమ్!। 

ఈష త్రదున్న తంలింగం వార్భ్యనళ్ స్వయం భులింగకం] 

వృ త్తంవా౬౬ఒయతవృ త్తే తంవా నాభేఃచరణాఖాయ తే।! 

కించి త్తదున్నతంక ర్న నిన్నుంతతృష్టువిప్య తే! 

స్థాల్యాగంయత్కృళ ౦మూ వె లింగంసర్వంనిజాక్చృతి ; 

ల (ఖావదంకొష్టయుక్షంచే ల్లింగంతన్నానువంభవేత్ 1. 

తారోప పణంజ్ఞాత్యా వైవంస్వయంభులింగకన్ 

వినారక ంవినాక్ళష్షం సాక తేలింగమివ తే 
౨ అణ ౬ ల 

సర్వస్వయంభ్గులిం ను ఇచా ఆగ్దర్టంచపరార్థ వే 

109 

110 

1H 

11 

1138 
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18 

119 

120 
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నసంజ్లేషుచర చ్తేషు లింగసోోక్తార్బనంభ వేత్ 
రక లింగ, పకారేణ శమంస్యాడాగ మా కవత్ 121 

ఆ శ్శార్థార్పనలింగస్య వకు తేవీఠలక్షుణం। 

కర్భృనాశ పరిత్యజ్య కించి చ్చెవిలాభ వేత్ ॥ 129 

జలానలాత పబాత స్పృష్టా శ్నానివివర్ష యేల్ । టబ జ 
పృధ్వీగళ్ళ స్థితంస్ని గం విందు నేఖం వివర్జయేత్ | 1283 

కలితం చైకభాగంస్య్యాత్. (మ్రేశీలాతు పకీ ర్థితా। 

నపుంసం సూత్మదస్ట్రంచ నపుంసకంశిలాభ వేత్ ॥ 124 

సర్యుక్ కృహ్ణశలాః| పోకాః వర్ణ మన్యంవివర్ణ యేత్ | ం 

కర పొహాణవత్ సర్గ రేఖారోపణమిమ్య తే॥ 135 యె. ల ౯3 

ఏవంపరీశీ తేపశ్చా చ్చిలాసం గహాణంభ వేత్ । 

ఏవంలకుణయు క్తస్య శిలా పీఠం! పకుర్భ తే॥ 126 

తా॥. సయంభులింగ నుల మొక్క లతుణభధములను చెప్పు 

చున్నాడు: ఉద్యూతలింగము, దెవక లింగము, మానుష లింగము, 

గాణ౭వలింగము, అను నాలుగువిధములు, ఎవరివలననై స స్థాపించబడి 

నవియును.- తమంతటతామే పుట్టినవియును సయంభులింగము లే, 

చేవతలచే స్థాపించబడినది దైవకలింగము, మనుష్యులచే రచింపబడి 

నడి మానవలింగము. ఇతరులచే (బుషులచే) రచింపబడిన లింగము 

ఆర్ష లింగము, | పమధులచే పూజింపబడినడిగాణవలింగము. ఉద్ఫూత 

లింగము తేలుపు, దైవకలింగము ఎరు పు, మానుషలింగము పనుపు, 

గాణవలింగము నలుపు, స్వస్మికము మొదలగు తగిన శేఖలుగలడి 

ఆ ర్టలింగము. ఉద్భూతలింగము శివరూపనుగలది.  శివబీజాకురము 
కలది డెవకలింగము. కోండవంటి రూపముగలది గాణవలింగము, 

మొదలు లావుకలడి ఉద్భూతలింగము, లేక స్థూల మైనతలగలది, 

సమానముగానుంశునది యును, ఉద్భూత లింగము లే. ఇతఠలింగనము 
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శీ 

లన్నియు యును చివరలావును మొదలు సన్నమును క లీగి యుండును: 

( తాఘహావళెనుండునది "చెవకలింగమూ, చేదుడోసకాయ వల౭ెనుండునడి 

మానుషలింగము, పర్వతాకారిముగలది ఉద్భూతే తలింగము, గుమ్మడి 

పంతున లె నుండునది గాణవలింగము. ఇట్టి లింగములు . పుణ్యానదుల 

యందును, మహర్దులుండెడి పర్వతముల య౭దును లభించును. ఇతే 

రుల కొణకు రచించిపబడు లింగముల లక్షణములను చెప్పినాడు, తేన 

ఫొజకురచింవబడు లింగము లెట్లుండవలయునో చెప్పచున్నాడు. వీభము 

యొత్తుతో సమానముగాని, ముప్పాతిక కవంతుగా నీ, సగమువంతుగాని 

లింగముయొక్కం యెత్తుండవచ్చును, చుట్టుకొలత వీభ ముయొక 

విస్తారమెంతో అంతేయుండవలయును. వీక్ర మునకు దగినళిలను నదిలో 

గాని కొండదగ్గరగాన్ని పరిశీలించి తేవలయాను. తెలుపు, ఎరుసు, 

పనుపు, నలుపుః ఇప్ (బ్రహ్మకు తియ, చెపి శూ ద, జాతుల ఫం 

దగినవని తెలియవలెను, లేక నలుపు వన్నెగల తాతిని ఆన్ని కుల 

ములబారికి ఉపయోగించవచ్చును. మిగుల నొరపిడి కలిగిననది 

(రావ్మలులచే పూజింప ౫గిన శివరూపమని తెలియవలయును. అందు 

హాపభేదములెన్ని యో కనపడుచుండును. శాస్ర పకారము కొండ 

సవాలయందు చక్క_గా చేయబడినవి నూనువలింగము. ేఖా 

గోషము, బిందూదోవము, కలంకదోషము. అం౭కదోవము, మొదల 

సునవి కలశిలను విడువవలెను. బంగారు వన్నెగల చాజగాని,చుక్కుా 

గాని యురి డెనేని సమస మైన నంపదల నిచ్చునని తెలియన లన్న 

ఫొంచెముయెత్తుగా మిదైవలె తేలగలలింగముగాని, గుండనిలింగము 

గాని గుండములో వొంచెము. పొడవుగల రూపమునగాని, సగము 

నుండి డిగువభాగము పొడవుగలడిగాని, కొంచెమె త్తీయిన కను అెప్పులు 

గలిగి పల్లముగానున్న వీవుకలదియును, తల లావును, మొదలు సన్న 

మును కలిగి శివరూపముతో సమానముగా దంతములు పెదవులు కను 

పనుచుం జెనేని అడి సూనుషళింగ 1ము, ఇట్టి లింగములను ఇసుక లోబడి 
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యున్న స్వయం భఘలింగమ్వులని యెజుంగవలయును. ఎజుపు, నలుపు, 

వన్నెలుగాని లింగక్సులు ఇసుకయందు లభించెచేని వానిని స్వయంభు 

అం 6గములుగానెకంగ వలయును. ఒకప్పుడు లింగముయొక- యథార్థ 

నామము శెలియకున్నను, బణు పు వన్నెగల శివలింగము లభించినను 

సామాన్యముగా. లింగమును పూజించు, పద్దతి (పకారము పూజించ 

వచ్చును. ఆత్మార్థమైన లింగమునకు వీఠళము ను రచించుపద్దతి చెప్పూ 

చున్నాడు. యజమానుని చంపునట్టి దోషములు లేని శిలను తీసికొని 
వచ్చి ప్రీక్రమును చేయవలయును వానకు తడిచినడి యెండకు ఎండినది, 

ఎల్లప్పుడు గాలి తగులుచుండెడిడి, అగ్ని తగిలినది, ఇట్టి రాళ్లు పనికి 

రావు. భూమిలో నున్నదియును, నునుపైనచియును, చుక్క, జాఆు 
మొడలగు దోషములు బేవిడియును, ఒశవెపున కోగుగానున్నది 
యును ఆగు శిల స్త్రేశిల, కొంచము కజకుగలది నపుంసకళిల,. ఇతర 

మ కలియని నల్లణాయి (శమము. ఒరపిడి తాతివికాడ గీతవలె 

బా గారపు చబాజలుగల నల్లజాయి పనికివ చ్చును. ఇట్లు బాగుగా పరి 
కీలించి శిలనుతె తచ్చి శా స్రుమున చెప్పబడినట్లు వీఠమను చేయ 

వలయును, 

9. వమానసారంని లింగథేదములు 
మానసారము సవన అధ్యాయము 

శ్లో! లీింగవమూానవిథిః సమ్యగ్ లక్షణంవత్య కేజధునా! 

కెవంపాశుప తంచైవ కాలాముఖంనుహా వతమ్! 1 

వామంచ భైరవంచైవ లింగస్యనామవడ్విధమ్। 

సమకర్ల ఠివర్లమానం ళివాంకం సంస్తికంతథా! 2 
వ -ఢు అసి 

ఏతచ్చతుర్విధం్యంగం వి పాదీనాంచయోగ్యకం! 

సమకర్ణ ంభూసురాణాం భూపానాంవర్థమా నక మ్! శి 
శ 
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ల్ వె శ్యానాం చశివోంకంచ ; పలేషాంస్వస్ని కంభ వేత్ | 
విహాణాంసర్వలింగంచ కుర్యాద్ది“ఊోనవిద్య తే॥ - 

. నర్దమానం శివాంకంచస్వస్తీ కం భూపయోగ్యకం! | 

స్వస్మి కంచ శివాంకంచ వైశ్యానానువియోగ్యకమ్? 

శుద్దగర్భగ్భ హేద్యాశే (పొసాదస్య విశాలకం! 
అధిష్థానోదయేపాఢం. తుంగమానంతే ధైవచ॥ 
వాస్త మానాంగువేనై వ యజమా నోదయీశచ। 

వత త్త త్త త్తద్విధిక పోర ౧ 1వ త్యేకంబహుధాభ వేత్.॥ 

ము శేషాదీనికనిపాంతం వలేంఠం, తి, తిమానకం!. ' 
స అ © (' వీ & | 

గ ర్చేనందవి భాగంతు చెశెకంలింగ తంంగకన్, 

శకేచిత్తుచేక భాగేతు ననఫాగంవి భాజితేః 

తచేశాలీతిలింగంస్యాత్ కన్యసాదు త్స మాంతకమ్ 

. (ప త్యేకంత శ్రి)థామాన మేకై కంలింగతుంగకం 

కన్యసాగర్భ తారార్గం తిపాదం పథ్యము భవర్ 

గర్భ తారసమం శేష్టం. (తివిధంలింగ తుంగకం। 

గర్భ గే హేతుమా సంసా ల్లింగతుంగం| పకోల్చ యేత్॥ 

శుద్దద్వారోదయంనంద భాగంకృ తా స విశాలకం!। 

ఏ కైకంలింగతుంగం సా్య్యత-న్యసా దీని పూర్వకన్॥ 

(ప త్యేకంతు, తిధానూ నం మైకాశీతిచలింగకం। 

(పాసాదస్వవిశావేతు. గర్భ లేహముక వదృ వేక్! 

అధిప్యానసమం| శేన్హుం 'తిపాడం నుధ్యమంభ వేత్। 

తేదరంక న్యసం[ వోక్తుంతి విధథలింగ మూరిత మ్ు॥ 

అ ధవానవభాగంస్యా న్నవలింగముదాహృతం। 
కన్యసాదు త్తమాంతంస్యాక్ (ప త్యేకం పూర్వవద్భ టే త్ ॥ 

1 

IY 

13 

14 

19 
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పాదోదయంసవాంకేంసార్థి న్నవధాలింగమానకఠల్య 

త చేవంైక ర గే చతుర్భాగం విభాజిలే॥ 1 

కెకంలింగతుంగంస్యాల్ ' మట్ తింశంలింగతుంగకం। 

శని సాదు తమాంతేంస్యా త్సర్వరి పాగుక వన్న యేక్ 11 17 

హర్మ్యతు ంగంనవాంశ ంసాస్ట త్క-న్యసాద్మి త్రయం త్రయం! 

=. చవంతునవలింగంసా్య న్నన భేదోదయంళవేత్ 1 18 

శేచిద్విమానతుంగేతు నందనందా ంశకంభవేక్! 

సక నై కంలింగతుంగంస్యా శ్నందనందోడయంభ వేత్ _ 19 

కన్యసాడు త్తే తమా ంతే నాసా త్పూర్యవల్లింగమిమ్య శే! 

ఎకవా స్తంసమార భస్టి వా స్తై కేన్మపవర్థయేత్ 1 20 

చినై కంతి ంగతుంగంస్యా న్న వహస్తావసానకం
 | " 

పున తుంగంస్యా త ాన్యసాచ్చితీయం వయమ్ 21 

కర్మ తిపాదమారభ్యో తత్స మేనవివర్గనాత్ 

పొదోనసప్త హసాంతం. పూశ్వవన
్నవలింగకమ్ -. ప్తి 

. అక్హహ స్తంసమారభ్య ఇ చార్భహ -స్టేనవ
ర్గనాక _ . 

సొ ర్భ వేదకరాంత ంస్యా న్న పలింగో
దయంభవే త్ ప్పి 

పాదహాస్తంసమార భరిపాడవాస్తే కనవర్భనాత్ 

_ పాదాధిక ద్విహసాంతేం నవలింగంతుపూర్వ ౧వ
ళ్ లి 

వాల చృందంకల్పంతు చాభాసంతు చతుర్విధం 

ర్త 

॥ 

హాన సవ శాత్పేర్వకి కన్య సాది త్రయం! క్ర
ీయమ్॥ వెస్ట్ 

పంజా సాంయమానంస్యార్
 షుటో త్రింక బ్రింగ రం తురగక 61 

వకాదడశాంగుల నార ఛభష్టి ద్వి దద విసా ఏల వివర్ణనాత్ 4 
26 

సప పృవింశాంగులాంతంస్యా న న్నవ వధాలింగతుంగక ౦! 

ఉ్వాదశాంగులమారభ్య 
మట్ వడంగులవర్థనాల్ 8 

27 



28 భారతీయ మహాళీల్పము 

పష్ట్య్రంగులావసానంస్యా న్నవధాలింగమా నకం। 

సంచవింశాంగులామా ఠభ్య షట్ మడంగులవర్థనాత్ | 28 

(తిసప్త త్యవసాన8 స్యా న్ననధాలింగతుంగకం! 

సర్వే ఏ్రపాంకన్యసా మైన పర్వం తాంగులమానకమ్। 29 

తా! లింగములయొక్క_ ఖొలతలను చెప్పుచున్నాడు. శైవము 

పాళుపతము, కాలాముఖము, మహా వతీము, నామము, శ్ఞారవము, 

ఇట్లు 6 విధములుగా లింగములయొక్క- (వేళ్ళుకలవు,. సమక ర ము 

వర్ణమానము, శివచిహ్నము, స్వస్తి సిక్రము. ఈ నాలుగు లింగములు 

నోలుగుకులములచారిక యోగము లెనవి. సమకర్ణలిం ంగము (బావ్నా 

ణబులకును రాజులకు వర్ధమౌా నలింగ మును, వైళ్యులకు శిచాంకలీరిగ 

మును శూ దులకు స్వ స్ క్ర లి ంగమును తగినవి. లేక 

Ly హృణుడు పై జెప్పిన నాలుగు విధములైన లింగములకు 

వూజించవచ్చును. క తియడు వర్భమా నము మొ డలు మూడా 

విధముల లింగములను పూజించపచ్చును. వైశ్యుడు శివాంక ను 

మొదలు రెండువిధనముల, లింగములను పూజించన చ్చును.. గర్భ 

గృహము, దారము, (పాసాదవిస్తారము. అధిష్టానముయిత్యు. స్థంభము 

యెత్తు, హస్తమానము, యజమానునియెత్తు ఇట్లు అనేక విధము 
లుగా లింగము. యెత్తునకు కొలతలు చెప్పబడియున్న వి. ఆందులో 

(శేష్టము తి విధములు, మధ్యమము లీ విధములు కనీసము కి విధ 

ములు. ఇట్లు 9 విధములు కలవు. మరియు జేవాలయ గర్భమును 9 

భాగములుచేసి 1.1 శాగము పెంపుతో 9 భాగముల వరకు 9 విధ 
ములుగా శేయునురు. మజల ఒకొక్ళ-దానసిశే 9 భాగములు 

'శేయుటచేత (81) భేదములు కలుగుచున్నవి. గర్భాలయము లో 

సగము యొత్తుండుట కనీసము, ముప్పాతిక ఎత్తుంతుట మధ్యమము. 
గర్భాలయము విసారముతో సమానముగాయుండుట _శెహుము. 

దా(రము యెతును 9 భాగములుచేనీ పూర్వమువలెనే 9 విధము 
లుగా లింగము యెక్తును చేయవచ్చును. 'పాసాదముయొక్క- విసార 

ముతో సమానము ఉ శ్రమము, ముప్బాతికవంతు మధ్యమము, సగము 
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నంతు కనీసము, అధిష్టానముతో సమాన మైెనయెత్తు (శెవ్షము, 

ముప్పాతికవంతు మధ్యమము. సగము యెత్తు కనీసము, లేక 9 భాగ 

ములుచేసీ పూర్వ్యమువలెనే 9 విధములగ కూడ (పతివష్టీంచవచ్చును, 

స్తంభముయెగ్తును 9 భాగములు చేసి దానితో సమానముగాని 1, 1, 

భాగము తగ్గంచుచు 9 విధములుగా జేయవచ్చును. మజల ఆ ఒక్క 

భాగమును 4 భాగములుచేయగాలతి6 భాగములగును, ఇట్లు కిరీ విధము 

లుగాను లిగముయెత్తు చేయవచ్చును. | పాసాడము యెత్తును 9 

భాగములు చేసి కనీసమున లీ భృదములు మధ్యమమున ల్ ఛేడములు, 

ఉ గ్రేమమున శి భేదములు మొ త్తం 9 భేదములు చేయదగును. గొందరు 

పెవిమా నమురొక ,- మత్తును 9 భాగములుచేసి మరల ఒకభాగమునే 

gy భాగములు మేసి యిట్లు ర1ఖేదములుగ లింగముయొక్క తలనుచేయు 

దురు, మజియు 1 సా స్తము మొదలుకొని1.1 హ స్తమును సెంచుచు 

ఇట్లు 9 హస్తముల వనజకు 9 విధముల ఎత్తును శల్చింతురు. 

కి హస్తము మొవలుక౯ొని 3౩ హస్తము చొప్పున పెంచుచు 9 విధము 

లుగా 63 హస్త ముల వరకు లింగముల తలలను క స్పిఠచవచ్చునుం 

చేశ శి వా స్తము మొదలుభొని |! హస్తము చొప్పున పెంచుచు 4! 

హస్త ముల వజుకు 9 ఛేదములు గా లింగముయొక[ యొత్తును చేయ 

వచ్చును 1 హస్తము మొదలుకొని 1 హస్తము చొప్పున 'పెంచుచు 

21 హస్త ముల వణకు 9 భీదములుగా చేయవచ్చును. జాతి హరఠ్శ్యము 

లకు హస్తము చోప్పున సంచబడినవియున్క, ఛందవార్శ్యములకు 

9 హస్తము చొప్పున పెంచబడినవియు ను, వికల్ప హర్క్యు 

ములకు 7 7 హస్తము దొప్పున 'పెంచబడినవియును, అ భాసహశర్మ్యము 

లకు 1 హస్త ము చొప్పున పెంచబడినవియును కలసి మొత్తము లీక్ 

విధములుగా లింగ ముల యెత్తులుక లిగినవి. 11. అంగులనుఅఆ మొదలు 

9, అంగులముల చొప్పున పెంచుచు 27 అఆగులనుల వణకు 9 భేద 

సులును. 13. అంగులనులు మొదలు 6 అంగులముల. చొప్పున 
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"పెలచుచు 60, అంగులముల వరకు 9 భేదములును, 25 అంగులములు 

మొదలుకొని 6 అంగులముల చొప్పున ఇంచుచు 78. అంగులముల 

వరికు 9 భేదములును ఇట్లు అన్నిటెకిని కనీసమున ' శీ. మిధ్యమమున 

5. (శేస్టమున. శః మొ త్రము ర్ భేదములని యెబుంగవలయాను. 

న్లో యుజమానస్య మేభా)ంతం నాభ్యంతంహృదయూంతేక o| 

సృనాంతం బౌవాుసీమాంతం వాన్మృంతంనాసిశాంతకమ్! 

న్యేశాంతంసమతుంగంస్యా న్నవలింగోదయం వేట్ 

అధవాతుంగమో చేతు నవభాగంవి భాజి తే! 

నవత్యంశ విఢంలిం్యత యజమా నవశాద్విదుః. 

బహాుధాజ్ఞాప్యలింగంచా నవలింగంపరిసంఖ్యయా! 

అధహసాదిమానంచ సర్వలిం గే షుకల్చ్పయత్ | 

సలచాదళాంగులంమానం యన్న్మానంనవలింగశే! 

నప దశాంగులాొం౭తేంచ పంచద శాంగులమాదభేత్ ౫ 

స్టాపయేత్పంచలింగేతు. చేత్య్యూస్ట్యేనతుకారయేత్ | 

త్ త్రి పాదకరాదూర్థ్వం బాధికంసర్వతు8 గే! 

సశ్వేషాంనైకహాశ్ళ్యేతు వై చెకలింగంతు సమ్మతం! 

బహాధా సర్వలిం గేషు తత్ శకళ్ళ, 6నకార యేత్ 8. 

| ద్వికర్ష ంబహులింగేతు (తికక్షంవై ౦ చెక కలింగ శే. 

లింగతుంగమితి! పోక్స రి. త ద్విశాలమిప హోచ్య తే! 

(తిచతుమృంచాంగులాంతంస్యా దృహాూలింగో గాషువిస.. సృతం। 

_అథవాతుంగమా నేతు (త్రిచతువ్సంచ? భాగికమ్॥ 

త త్తదేశాంశవిస్తారం బహులింగవిశాలకం! - 

నాగఠండావిడం చైవ వేసరంచ తిధానుతమ్! 

క 
వ్ కై కంలింగతుంగంస్యా. తన్యసాది _తయంగత్రయం1 న 

-ల్త్వే 

ల్ 

86 

లి 

లలి 
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షటొసపొాంగులం చెవలింగ తారమి కిస కే 91 
ఎ ఎని ర్తి 

నపపంక్షిరు దమా్మతంస్య్యాత్ సమలిఠిగవిశాలకమ్॥ ' 40 

భాను'సెకా౭గులం-చెవ చతుర్ల శాంగుల మేవచ। 

ఏనంతు వైకలింగస్యా విసారంపరికీ ర్తితమ్॥ వ. 

పంచదశాంగుల౦చైవ పోడశాంగుల మేవచ। . 

సప్త దశాంగులం చైవ లింగానామితివి నృలితమ్ః - . 42 

అష్టాదశాంగులం చైవ ననపంక ,స్టింగులాంతకం। : 

ఏంశత్యేంగులం వైవ లింగ తారం| తిధామతమ్ 4 

ఏక లింశాంగులం"చెవ ద్యావింశోతికాంగులం. ప. 

[త యోవింశాంగులం దైవ. |తిథాలింగవిశాలకమ్ 44 

చతురిం౭శాంగులం వైన సంచవింశాంగులంతధా 

వడ్వింశాంగులం చైవ విశాలశ(తివిధంనుతక్ ప. జఫ 

సప్పవిం:. శాంగులం చైవ చాష్టావింశాంగులంతేథా। 

నవవింకతినా క్ర౭స్యా ల్లింగ తారమితిస్టృతమ్॥ . 46 

అధవావింళ దంగుల్వ మేక క త్రింశతిమా। తకం! 

ద్వా తిం శాంగులంపైవ లింగ తారమితిస్థ తమ్! 47 

కన్యసాదు త్తమాండం స్యా (త్స ల్యేకం తిమూనకం। 

వవంతునవథాలింగం (ప ల్యేకంనాగరాదిభిక। ఎ జ్తీర 

అథవాతుంగమానంతు చతుష్పుంచవడంశకం! 

త త్తవం శక భాగన చెకలింగవిశాలకన్]| mn 49 

నాగరండావిడంచై వ వేసరంచ( తీధా మతం1। గి 

ఇపష్టాయా మేద్య్వ్యంళ స్మతింళ డంళం। 

కృతా కనూవధికం తదంశ కఠ ఎసారంతేతేంన్యసాదిత్రీథా! 

యుక్వ్యాథీమాన్ వే సరాడీనికూర్యాత్ . ఫ్] 
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బహూలింగోద యేసర్వ స్పిన్ బహ్మాంశ ంనినోదయం! 

ద్విభాగంసమక వ్యసం విష్ణురు, డాంళంతత్సమమ్!! వ్ 

తాః యజినూనునియొక్క_ మ్మేడము వరకు, నాభివర కు, 

తొమ్మునరకు, సృనములనర కు, భుజములనరకు, తాలువుం పవర కు, 

ముక్కు వరకు, నే (త నులవర కు, శిరస్ఫువరకు, ఇట్లు 

9 విధములుగా లింగముయెొత్తును చేయవచ్చును. లేక యజవవానుని 

యెొత్తును 90 భాగములుచేసి ఒకొక్క భాగమునక 10 ఖండ భాగ 

ములు చేసి యిట్లును 9 భేదములుగా లింగముయెత్తును శేయవచ్చును 

9 లింగములను పతిస్టింపవలసిన-వోట వాస్తమానముతో చేయ 

వచ్చును. 15 అంగులములు నవలింగములకును, 17 అంగుల ములు 

'పంచలింగములకును చేయవలయును. అంతకు పెన వేయరాదు. ఆన్ని 

లింగములయొత్తు 8/4 హస్తముకంకె నధికము చేయగూడదు. సమస్త 

మైన ఆలయములయందు ఒకో్యక్క- లింగమును | పతిష్టిఆ చుట 

ముఖ్యమా, అంతకుమి9చి లింగములను (పతిస్థాంచున పుడు వీళను 

ముళోోణముగా నుండగూడదు. బహులింగ |పతిస్ట్రయందు రెండు 

కోణములుగల వీఠ మేయుండవలయును. లింగనులయొక్క_ విస్త 

మును చెప్పుచున్నాడు. కే, శ 5 అంగులముల విస్తాకము బవాంలీంగ 

'నిర్మాణముసనుండదగును. లేక యెతులో లి వంతు 4వ జంతు 55 

వంతు విస్తారము చేయదగును, వీనినివరుసగా నాగరలింగము,1 డా విక 

లింగము, వేసర లింగము అందురు. 6, 7, ర అంగులములు బహు 

లింగములయండు లిలగవిస్తారము, లేక 9, 10, 11 అంగులముటు 

సమలింగవిసాఠ మును చేయవచ్చును. 13, 18, 14 ఆంగులములు 

ఏకలింగవిస్తారము 15, 16, 17 అంగులములు నిసారము 18, 19, 2 

అంగులముల విస్తారము. ఇట్లు మూడు విధములు. ౨1, 39, 88 అంగ 

లములా. ఇట్లు మూడు విధములు. 24. .5, 26 అంగ 

లములు. ఇట్లు మూడు విధములును 27, 28, 289 అఆంగులములును, 

80.81.82 అంగులములును కనీసమునుండి ఉత్తమను వఠకు బిస్తాగ 
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ఫడములు కల్పింపబడినవి. ఇట్లు నాగర (డావిడవేసర శేదములు 

కలిగినవి. మరియు లింగము ఎత్తును 456 ఛాగములు మేకి 

అందు ఒకొక. భాగమును లింగ నిసారము చేసిశేన్తి వరుసగా 

నాగరము, |చావిడము. వేసరము, అగును. లింగమురొక్మ_ పొడవు 

80 ఛాగములుచణేసి డానిని రెండుగాకేసి ఆ నెండు భాగములు సమా 

సముగాను, మైన 1 భాగము అధికముగాను, పెన 2 భాగములు ఆధి 

కముగాని చేసినయెడల నాగరము. దావిడము, వేసరము అగును. 

ఇసి స్వల్ప జే వాలయము అంజలి లింగముల పద్దతి. అవేక లింగము 

లయినప్పుడు (బహ్మాభాగనును వదలి విష్ణుకు డభాగములనే కలత 

యందు చెప్ఫుకొనవలయును. 

ఫో ఆధ వాతుంగంనవవుంస్యా డ్వేదంనారాయణోడయః। 

పంచాంశంశివోడయంస్వ్యా ద్యర్భమా నమితిస్మలితక్:! ఫశ 

అష్టాదకాంశకంతుంగో వెప్టవంచాష్ట భాగెక 9! 

దశా అశ ౦శినోదయంస్వా చ్చివాధికంలింగమిోరితమ్! స్ట్ 

ఉకేథేదశ భా గేతు పై స్తవంచతురంళకం। 

రస థాగం శివాంశ ంస్యాత్. స్వ స్తికంబహులింగ లే! స్ట్స్ట్ 

(దుహిణహరిహరాంళం తత్సమం౭జై కలిం71 

మునివసునవభా7గస్తుంగ మష్ట| తయాంగ మ్! న 

(దుహిణహరివారాంళం సర్వతో భ్మడలింగం; 
et 

దృజకులనృపపూజ్యం వర్టనూ నంతే దైవం£ 
5 

పలంచపంచచపుడంశ కోన్నతం |బహ్మవిష్టుశి వభా గతః కమా క్! 

తుంగమష్టయుగ భాగ శేకృ తే తచ్చివాధికమిహార్య 
-ఇ- ౪ ౧కు" 

స్వ స్తికస్టదశ వటోశికోన్న తం 
వం డశాంళ 

లాగ వి: చశేత్ సంపదర్గమివశి రు|దభాగవిధివత్సమా చ ౯ దర్భ వ 

(గ) 
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వేదా (భం _్రన్మాథా గేచమూ లే చాస్టా(శాభంబుధ్య మే 

విష్టుభా7। 

వృశ్తాశారంచా గ్ర శేతచ్చివాంళం కు'రాక్జాత్సరగం 

వర్తులంచెక లింగస్॥ రో 

వేదా [శ ంవస్య శకంవృ త్తే తమేవం పో క్షలమూూ వేమధ్య కే 

2. నేకలింగే వృ తాకారంచా[ / గ కేర్యు దభా nh 

కుర్వా'దేవం శిల్బి విద్యద్భి రేవ॥ 60 

ఏకా నేశం శోక, లింగేతి వాం శే కురా ళ్టా లాం 

పోడశాదిద్యరీంన! . 

వృద్ధ్యాభారారూం సవా[సావసానం థారాలింగేవైవ 

ము క కృంసుతేల ౨98 Gi 

పంచమట్ఫృమునిరష్టవిస శే ద్విద్విఛాగయుత మ స్తకోన్న తం! 

త్ శదంగ్చతతచ్చినా దత్త దం NS యుగ్భమధిరొ ప ప 

నానకమ్॥ 62 

వ ర్రికన్టమునకచ్చిఖంబు'దై। కుక్కు_టాండ। తపుహాకృ్పతిస్త ఛా! 

అర్ధదశదమితిచ్ తవద్భన వేల్ శిల్బళక్ళ! మర 

కవూత్ | 68 

పూజాం కేతత్తుంగమస్టద్యయాంశ ౦ న 

. ద్వితివేడాన్ వస జరి! 

కహ్యాథ్తల్లవతోల్యార శషం ఏల్పీకుర్యాన్నాగరా దీన్ 

తిదైన॥ 64 

శ్త్చ్లైకా ర్చాంశ కంనుధ్యథా గ విస్తారంస్యాల్లతుణోద్దా ర కోచ 

అ, మైన ర్ట ద్వా (త్యం శేనతుంగం తని సా్తత్చార్న్వే | 

మయీత్ పృ హై కాంతమ్!! 6ఫ 

కుళ్యాచేశాంపి: వడిశాంతస్య పారే పైక ది గ్యంశకం 

భూనతం-చ। 
rr వు ఆ. 



న ఫా్బ్సు బెస్ట్ 

ప్ప హైయుక్య్యాశకార యేద్యొమ్షుకాంతం నీవంయుశ్త్యా 

నాగరాద్మికమంస్యాత్ 1: 66 
6 చప శ్ క గారా ఎ కా సెక ంఅింగకంఛారణాం శే కుర్యా ట్రిం గేముూూర్చ్ని. 

వత్కు_డ్భలం'చా। 

ఛ కా కారంవాధమూర్శ్ని ప'దేశే యుక్వాధీమానుద్ద శేత్. 
థమ ఎ వీ 

స్యాదథస్తాత్ 1 ౦7 

లింగాదీన్ స్థాపయేత్సర్వహ శ్న్యే (పాగుక్త్ర క్రవక్ క్రహాత్ ॥॥ 63 

ఈశ! లింగముయెత్తు 9 భాగములుచేసి అందు 4 భాగములు. 

విష మై ఏంశ్ మును 5 భాగములు శివాంశమును చేసిన యెడల వర్ణమాన 

లిళటమునును. లింగము యొత్తు 18 భాగములు వేసి విష్ట్వంళము 8 

భాౌ౫ములును శివాంశము 10 భాగములును చేసినయెడల ఛి వాధిక 

లింగమగును. లింగము యెత్తు 10 భాగలుముచేసి విష్ట్యంశను 4 

భాగములు శివాఠంశము 6 భాగములు జీసినయెడల స్వస్తిక లింగ 

మగును. ఇది బహులింగముల యందుపయోగిం చను. _ధ్రైహ్మ 

వీహ్టు, శివ భాగములను సమానముగా చేనీనయడల సర్వతోభ ద 

లింగమగును. ఇడి యేకలింగ (పతిష్టకుపయోగించును, లింగము 

యొత్తును 24 భాగములు వేసి 7.8.9 భాగములు Ut నిమ్మ, శివ 

భాగములుగా చేసినను సర్వతో ఛదలింగ మే యగును, దీనిని దేవ 

తేలు (బ్రాహ్మణులు పూజింతురు, వర్హమాన లింగమును రాజులు 

పూజింతురు, లింగముయెత్తును 16 భాగములుశోసి న భాగములు 

(బహ్మాకును నభాగములువి మ్షువునకును, 6 భాగములు శివ్రునకును చేయ 

బడిన లింగము వైశ్యులు పూజింపదగ ని 8.16 భాగములు చేయబడి విస్తు 

భాగములు 7 శీవభాగముల్లు 9 8 ఇటు వేసిచేని నిస్వస్తి సికలింగముగును. బడి 

కూ దఠోగ్య మగును, మరియు లిగముయొత్తును క్రి భాగములు చేసి 

మొదలు నలుచదరమును, నదుము 8 పలకలును చివర గుం| డమును 

వేయబడినది, యేకలింగ గ పకిష్టకు చెల్లును, వక లింగమునకు గాని 
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బహులింగములకుగాని 16 మొదలు ౨. 2, ధారలు పెంచుచు ఇట్లువరు 

సగా వెయ్యివణకును వేయవచ్చును. దీనిని ధారాలింగమందురు. 
మరియు విసారమును న_6_7.8 భాగములుచేని ఒకొ-క్కొ-దానికీ 

౨ భాగముల చొప్పున తలలను చేసిశెని వరుసగా కుక్కుటాండరూన 

లింగము, తేపువరూపలింగము, అర్థచం| డా కార లింగము, ఛా 

కారలింగము, ఇ్రట్టు నాలుగు విధములగు లింగము లేర్పడును. మరియు 

లింగముయెత్తును 16 భాగములుచేసీి అందు 2-8-4 భాగములను 

వదలి దాని దిగువ (ప్రదేశమున ఆయా భాగములలో సగము వలతు 
మధ్య భాగమున విస్తాశమును, తలయండు 1-9-8 భాగముల ఎత్తును 

(పక్కలయందు తగ్గునట్లు వృత్తే తశేఖను గీయవల యును. ఇల్లు గయుట 

వలన ఛశాద్వాశారము లేర్పడును. ఇట్లు ఆలోచించి తలను 

రచించవలయను. నాగర చావిడ 'వేసరలింగముల తలలగును. ఒక్క 

- లింగముగాని, అనేక లింగములుగాని, వాని తలలను మనుష్యుని తల 

వలెను, మొగ్గవలెను, గొడుగువలెను, కల్పించవలయును. పూర్వము 
చెప్పబడిన కొలతల (పకారము లింగములను (పతిస్టంచవలయును. 

10. అష్టలింగముల వివరము 

: కాక రిప శిల్పము 49న పటలము 

సమలింగంవర్గమా నం చే వాధిక ంతుస్వ స్మి నిక] 

సర్వతో భదలింగంచ సార్వ'దేశిక మేవచ। HO 

భారాలింగంముఖలింగ9 లింగమపష్టవిధంభ వేత్ | 

సనులింగంతువి పాణాం నృపాణా౩వర్థ మానక మ్!। 11} 

ఎే వాధికంతు వెళ్యానాం శూ దా ణాఠస స్తికంభవేత్ 1 

స ర్వేపామితరంలింగక8 సర్వకామపఫల పదమ్ ॥ పేక్ 

వశవవమహాో చేవో లుగ భేడాన్నృణాంహితః। 

ఇష్టాయామవిశాలేన చతుర,న్తీకృతంపురా! 118 
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పశ్చాద్యాగ! తయంక ల్స్య్ట మ నేనవిధినాయుతః। 

చతుర శ మధో భాగం (బవ్నాభాగంసముచ్య కే! 114 

మ ధ్వ్యేతువసుకోణంస్యాద్ విష ప్ల (ంశంత। త్పకీ ర్తి రితం] 

డార్థ్వభా గంతువృ త్తంస్య్యా త్తచ్చిచ్యా కేతవిద్య తే! 115 

ఆంగం వత్యభానాన్న నే అ శేషంతుఃవాత్శక మ్! 1151 

తా;! సము లింగము, వర్ధమాన లింగము, జె 2 వాధిక 'లింగము, 

స్వస్పి కలింనము. సర్వతోభ దలింగము, సార్వ టేశికలింగము, ధారా 
లింగము, ముఖలింగము, సమలింగము, _బొహ్మాణులకును, వర్ణ వర్గ్ణమాన 

లింగము. తే తీయులకును, తి వాధిక లింగము నెళ్యులకును, స్వస్నిక 

లింగము శూ దులకును, సర్వతో భ దలింగము సమస్త మైన వారికిని 
యోగ్యము. ఇష్టము వచ్చిన పొడవుగల శిలను నలు చదరముగా 

వేసి పొడవును 8 భాగములు శేనీ, మధ్య భాగము 8 కోణములుగను 
చై భౌగము గుం డముగను చేయవలయును. మొదలు (బవ్మాభాగం 

నడుము విన్షు భాగము, వెన నివధఛాగము, ఆని తెలియవలయును 

దీనిని సమలింగమందురు. 

శిల్పరత్నం ఉత్తరభాగము 2వ అభ్యాయము 

క్లో సంకృత కం శేతులింగోశ్చే సప్తాస్టనవభిఃకమాశే। .. 
93 అంకె ర్పృవ్మాహారీశాన భాగాఃస్యుర్వర్థమాన వే!; 

పంచవట్ సప పృభావైర్యా చతుఃపంచవడంశ వై gl _ 

వర్ణమానంభవే ల్లింగం( కేష్టమఛ్యాధిమ కమాల్ mn క 
లింగాయామేతుపంక కం కే శామాగ్ని ళుతిసమ్మి లః! (| 

అంశ రృహ్యాదిభాగాఃస్యుః గ్రమాల్లి లిం గేశివాధి కే! 

లింగో త్స భేతునందాం శే షట్ స పృవనుఖా
గ వై a1 

_గ్రహ్మవిస్ట్వీశ భాగానాం శ్రమాన్నావో పీ రతాః. 
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లింగం లే) రాళికంనామ భవేత్సర్యస మేతుతల్ | 

స్వాయావమా ర్థ్థారవిస్తాఠం స్వంస్తిక 6 వాళి వాధిక మ్! 97 

వర్గమానంచత ల్లింగం నామ్నాసురగణార్చితం। 

తకొసార్భదేశికంజ్లేయం సర్గవర్ణ హి తావహమ్॥ 98 

తా! లింగముయత్తును 284 భఛాగములుచెసి అందు |బస్నూ. 

విష్ణు, ఛివ భాగములు 7.రి-9 చేసిన యెడల వర్థమాన తంగ 

మగును. లేక 5.6.7 ఛాగములుగాని 4-5-6 భాగములుగాని జేసి 

నను మధ్యమ కనీసవర్టమా నలింగములగును. లింగముయుత్తును 10 
భాగములు చేసీ కి_లీ_.4 భాగములు (బమవ్మా విష్ణు థీవాంశథ ములుగో 

చేయబడినవి. శివాధిక లింగము, లింగముయెత్తును, 9 భాగములు వేసి 

ఆందు 6.7.8 భాగములు (బవ్మా విస్తు శివభాగనులు చుట్టు కొల 

తలు |కమముగాచేయబడినది. వరుసగా (గేన్ల, మధ్యమ, కనును 
సర్వతో భ డలింగములగును, లింగముయెతును 8. భాగములు చేసి 

అందు శవ భాగము సెంపుచేయబడినది, స్వస్పిక లింగము ఎను, 

మరియు వర్లమానలింగము కూడ యెత్తు 9 భాగములుచేసి అందు 

విష్ణుభాగములు కను శివభాగములు రను చేసి కేని సార్వ బేశికమని 
పించుకొనును "దేవతలచే బూజింపబడుటయు సర్వవర్ష ముల ఇ "రికి 
హీతమును గలుగును, 

శిల్పరత్నం ఉత్తరథాగము 2వ అధ్యాయము 
వెష్టవాం కేచశెవాంశే థారాద్విడ్విగు ణీకృ త్తే 
సన్వెషామవిలింగనాం ధారాలింగం| తిధాముతమ్। 106 
మూ లే2ష్టాశంచాకలా[ శం యుగా| శంతీస్మాదూర్ల ౪౦ 

వో, 
ag 

తద్యుగాఃన్యుళ్చ థా'రాః]| 
ఏపంపూర్వాజార్య వై రీశరన్య (వోక్కంథార 

( లింగ మేతఠ్ తిధైవ!! 107 
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సర్వతో భలిం గేషు ధారాఃన్యుఃపంచవింక తిః। 

సప్కపర్థ్ధదలా కాఠాః సమాఃసర్వాఃసమాంత రాః!| 108 

ఏకె కస్వ్యాంతుభారాయాం చత్వారింశ | త్పసంఖ్యయా! 

కు ర్యాతచ్సమా నిలుంగాని స్వ్యాక్త ల్లింగసహ్మసకమ్!! 109 

చతుర శ స్వకోణార్హ సూ తలాంఛనమధ్యతః1 

కోణ త్యాగాలతో తడష్టా శం 
కుర్యాద్విష్ష్వంశ సిద్దయ!! 110 

అర్లచాలింగవిస్తారం స' ప్రధాని జేత్సమం! 

EF 
జ జ nF గా అట గా | 

వు చలి భాగం సంజ్ఞాప్య ద్విద్వి భాగ వివర్ణనాళ || lll 

వజ గా SR ప ed లా = 

వస్వ్మశం సిద్దర్థితిసమ వుధవృ త్తంనిగన § తె! 
19 

చతుర శ్ర స్హలింగ స్య ని దోవ శ్యేనిధాయతు!! . 

సూ తందిగంతమా నేన భామమేద్
 వృ త్తసిద్ద యే!!. 1B 

తా[1 విష్ట్ణుభాగమునగాన్సి, శివభాగమున గాని కోణములు 

"రెట్టింపు చేయుచువచ్చినది ధారాలింగమగును. మొదలు &_8_16గాని 

చేసి రెండవ భాగమున అనగా విష్ణు భాగమున దానికి రెట్టింపుగా 

కఇములుజేయబడి అవి అకటియాకునందున్న శేఖలవలే విడివిడిగా 

కనపడుచుండవౌను.
 కిట్లు 25 వణక3 కోణములు చేసి. రై కొ క

ార్ కై 

డానిని 40 ఖండములుచేయగా 1000 కోణములగును. ఈ గదులలో 

ఒకొక్క లింగమును తీర్చుట సహస లింగములగును. లింగము 

దుకు నలుచదర మున మధ్య శేఖలనుంచి ఆ మధ్య గుర్తుల (హౌ 

రము కైవారముతో గీచి ఆ వృ శ్రమును రీ భాగములుచేసి గీతేలను 

గ్ చి ఆ 1పకారము 68 కోణములు చేయవలయును. లేదా విస్తారమును 

7 భానములువేసి ఇట్లు శలువైవుల గుర్తులు 
లను తెగనోటిన యెజల 

లను వడలి మూూలలయందు 
2 "చే భాగములను 

టె 

సమానముగా 8 కోణమ
ులువచ్చును విభా 

ఛాగమునండలి 
కోణములను త్యేంచిన లా లశ

 
0 

వ చును 8 



40 భారతీయ మహాశీల్పము 

'కాశ్య్వపశల్పము 49వ పటలము 

ల్లో పూజా భాగ తయంకృ తా ఊర్థ(భాగంముఖంభ వేత్ __ 

3౪ *చెవసమా యత మ్ః ॥ య 

కర్ణాఘైదాాదశాతుంచ సర్వల తణసం యుతం | 
కౌలు 

లింగా కారాయతస్త స్య త స్యాయంపిండి కాని తమ్॥ 118 

== అధవాఇధికమ్ నేతనూ త్రపుటాంతేంచ 

పుటార్గంవర్గ్లమానకన్॥ 119 

(పత్యేకంతుపదాధిక go యుగాంశంపరికల్పినం, 

పా కా్మాదిగలనమూనశంతు చత్య్వార్యవముజాహృతమ్॥ 129 

యువైళోనదశాంశ ౦తు కంఠోచ్చమితివిద్య తే। 

శేమంలింగాకృతిఖ్యాతం రల ఏయెల్లమ్ ణాన్వితమ్! 121 

చతుర్వున్తై )కవర్న్ ౧౦చా చతుర్చాహుద్వి బాహుఖా। . 
స్తనస్తూతొ పరిష్టాత్టు చింబంలకుణసంయుత మ్! 27 

హీ క్కాసూ (తోపరిష్టాడ్యా శేవంలింగాకృతిర్భ వేత్ | 
. ముఖలింగమితిఖ్యాతం నృ పాణామపివృద్ద యే॥ 1£3 

సిష్కంభ నుష్టథాక్ళ త్వా మూ లేను ధ్యేత థా గ కే! 

భాగహీనంతుసంకల్బ్య స్థూలనురలముదాహృతమ్॥ 124 

[హాస యేచి చ్చివభాగాది శిరకస్థూలముడాస్ఫాతమ్। 

ఏతదార్భ మితిఖ్యాత మృవీ.భిః పూ జితంవరమ్॥ _ 125 

గుణా శంపంచకోణంచ మట్ సప్తద్వావశా శకమ్। 

దళ ధావా౭[శకంఒవా౭వీ అ| *శతరమనో హరమ్॥ 126 

ఫల కాదర్చిణా కార మేక శేఖమరేఖకన్ శిరసోవర్హ నాహీనం 

మానోన్నానై రనన్నితన్॥ 127 

చేవ్యంస్వాయంభువంచేతి ఖాతం బే వైః నుపూూజితన్ం। 

బాణేనపూజతాభేగం బాణలింగముడాహృతమ్! చే2ం 
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ష్ రాతచంసూక క్షంశ్న
ోమూల: కె క్షే 

క 

విస్ట కెతు ప వేశాంశం సార్యబేశ్క 

లోహజడకేకత్న 0-= 

తె! కినలింగమును ¥ 

ముఖమును చేయవలయును 

చాలును తలలుగా రచించ 

చను వకు వేాయవలయును. 

చేయవలయును. పుటాః ర్భమును: ం డ్ 

యము మొ చేము కంకముళ 
వావ 

జా 
పం ( అధీ ఇ కంక యెహ్వా ర యన 

యగసే యుండవలయును. 4 ముబములుగాస్ 

చనులు గాని, 2 దేతులుగానిచ చేయవచ్చును స. 

మాత మేరచించ చవల యును. కేకహి హీకాసూా. సము. 

లా గో ర కవ -రాపముర శం 
Ta టో 

ఖ్ ఇ 

ముక్లులెంగమందురు. 

అనగినడి. ౬ 

a సలు కాం రా చా we rs జా b న al ' 

1 భాగమును తనంచినయుడల ఉూటెలు లొవ 
గా 

- హు అ ప్లాజా 
నిని ఆక లింగమందురు. నముహరులు ఖూజి 

య్ పే ఇ ఖో ames పైక 

%_5_6._7-10-12 కెణములుకలదిరా సి, అక ల ఉమ 

reg! 

pa 
రే అలన్ 

ఆ ఆ మ లా 

అం స మదర్ ము? Ce Fo 

i, je gr 
ల yy be ral న. ౧. Ts 

ia] క్క 
స జ న; పవ నెలతల

ు 

హ్ మీ స్తా. స్త ముస క్షు 
saw న al 3 

నో 

లో 
యం. ల గ. iJ 

క. జి గ్ gay Wh, జ 
డై | 

లి, యు ల జాం వ 7 గో : శ 
జ 

యా డు ద హం న బన ము ను యు న. స భీ 2 

శ్రీజ క. a టం 
స్మ శ 

- 

స Pa “శ క . 

క Pag we mm wn Ya జ 
షై కే ణ్ మై a న్ |. టు బై స్టే ఓ. | జం we 

న్ ( | 

మ్ల 

ళో అ తా జపాలు క గ టంలో లను ౧ 

CE జజ వణ స్ట Pe id Sah fo Td we లల 

tr అనల షు శా ఆ టం ల ను 

yf am, 
గా ghey ea 

జో నమా న వ వుం కు బది ఘూ ధరమ Eh 
మయం డి 
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48 భారతీయ" మహాశిల్ప్వమయూ 

లింగమువ ఇ కం దృవ యును. లోహా జలింగము, రత్నజ లింగము 

సార్వ ేశిక లింగముఖవ లెనుండవ లెను. 

11 " లంగశరోవ ర్తస భేదములు 
| ఆపరాజితప్ఫచ్చ 203వ సూతము 

శో సమస్తానారహిలింగానాం (బహ్మాదౌచతుర్మ శ కః 

FX a wea వోచి వ ey న్ py "ల్ల కర్ణ సూయ తాన్నుక,? తే. విష్ణురష్టా (శకాభ వేత |! . లః 

(బహ్మాదిస్ట్థానతోలుప్తో పృ తాకారసముద్భ వణ 

. పూజాభాగడోర్థ ర్ధ్వతఈఃస్యా (దుాంకోవృ త్తసంజ్ఞ కః .. లికె 

విస్తారం చాస్యలింగస్య తదంతముపలత యక్! 

_ విభ క్షీర స్తకే తేషాం లింగానాంపంచథాభ వేర్! 84 
న 

ఛకాశార్షమష్టమాం'ే సార్గంద్య్యంశ ంవడంశ వే। . 

(తపుషాళం వేదభ నే ద్విభాగంకుక్కు_టాండభను॥ ల్ 

(తిభశ్తేలింగవిస్తారే చెకాంశమర్థచందకమ్। ౨. 
. సార్థ్మత్యం. శనతుల్యంస్యా దష్టాంశేలుద్చు డాకృతి॥ 86 

శా! లింగము లన్ని టికిని మొదలు (బహ్మభాగము నలుచవర 

మును, విష్ణుభాగము 8 కోణములును, శివభాగము గుండమును 
చేయుదురు. లీంగముయొక విస్తారమును ర భాగములుచేసి నడుము 

యెత్తు 15 భాగము పెంచి వై వారముతో గీచినయెడల ఛ|తొ కారము 

వచ్చును. విస్తారమును 6 భాగములు వేసి 2, భాగములలో (పక్క_లు 
తగించి కై వారములో | క చినయెడల 'శపుపాశారమువచ్చును.. విస్తా 
రమును త్తే భాగములు చే ఎసి ఆందు 2 భాగములు (పక్కలు తృచ్చెంచి 

కెవారముతో గీ గచినయెడల కుక్క్కుటాండా కారము పచ్చను. ప్ సార 

మును శీ కాగములు చేసి అందు 1 భోగము (పక్కలు తేగ్రీంచి వా 

రముతో గీచినయెడల అక. నచం దా కారము వచ్చును, విసారసును 



లేవ భాగము 43 

రీ భాగములు చేసి పక్కలు ల్ు భాగములు తగ్నించి క వాకముతో 

గ్ చిన యెడల బుద్భుచా కార మేర్చడును, ఇట్లు క విధములనిఎరుంగ 

వలయును, య. . 

శిల్చరత్నం: ఈ ప్పరథభాగం ఏవ అభఖ్యాయను 

న్లో, వడం శేలింగవిస్తానే సార్టద్వ్య్యం సెనవర్హ యీత్ ॥ 10 

[త పుపాభశళిర నిర్ర్యరాగూం తి న్స కుకుకుటాండక మ్! 

లంగ చ్యాసతృతీయాంశ వర, నాదర్భచం[దకమ్॥ 121 

లిం ంగవ్యాసే౭_పధాభ కే కై సార్గాంశ[ త్రయవర్శ నాశ్। 

బుద్బు దాభన్యలింగస స్యశిరసిద్ధ్యతికోభనమ్॥ 122 

తాక లింగముయొక్క విస్తారమును 6 భాగములుచేసీ మధ్య 

2! భాగములు పెంచి నృత్త తమ-ను గీచినయెడల (తపుపాశారను, లీ 

భాగములు నకును పెంపువేసి వృ తేమును గ్చినయెడల కుక్కు టాం 

జాకారమృు లింగముయొక్కొ. విసారములో శివ వంతు మధ్య పెంచి 

వృచ్చమును గీచినయడల అర్హ చం చా కారము. లింగముయొక్కొ_. విస్తా 

రము రి భాగములుచేసి మధ్య తి బాగముబగ్తుచేని శే వారము గీచిన 

యెడల బుద్భుడాశారము, ఇట్లు తలలు 'యేర్సడునని _ తెలియ 

వలయును, 

కాళ పశిల్బుము ఓ9వ పటలము 

శో. లింగ శేద। సమాఖ్యాతః శిరసోవర్శనం|శేణు। . 

లింగముూర్హాది శేశాంతం కీరసోవర్ననంభ వేత్ | 181 

శతీస్మాల్లింగోదయేకుర్యా చ్చిరసోవర ,నంది(జ। 

ఛా కారంభ వెత్చూర్వ చ పక్కుటాండరద్వి తీయకవ్ యః 182 

కృ్వతీయం| త్రపుషా శార మర చం తంచతుర్భక ౦! : డ 

యస్యలింగస్యవివ్య-ఆభ మ మ ప్ర శావిభజేన్ము థః! కిల్ 
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ఊర్ణాదే కాంశ మాలంబ్య (పధమంఛ తంర్ష కం] 

ద్వా,తింశద్విభచేళార మూర్చ్వ్యాద్భూ తాంశ లమ్బితమ్ 1 

ఛ్యతాభంతద్ ద్వితీయంస్య్యాత్ సప్లాంశంతక్ తృతీయక్ ౧౪ 

చతుర్ధంతుననాంళంతు ఛతాభంచతుర్విధమ్॥ 105 

ద్విజానాంచనృపాణాంచ ఛ|తాభంసర్వ కామడం। 
సన్వేహామఃలింగానాం ఛతాభంతు పళ స్తుక మ! 156 

దా తీం4త్తుశిరస్తా చే ద్యావింళ తేక లింశ తిః। 

వింశ దేగొనవింశాంశె | కుక్కుటాండంచతుర్విధమ్ |] 187 

స్వస్తి కాఖ్యంచలింగంతు (పళ _ప్రంళూ దవృగ్ధిడం। 

సార్వ చేకిక్షలింగానా మ న్యేషా6 చవి చెవతః॥! lig 

(హోసేద్వా _తిలళ దం "సతు మనుపతుక లాంళ శై ః| 

'సఖ్తాదసాంళకం వై (తపుపా భాంచతుర్విధక్షు || 139 

వర్ణమానంచలింగంతు పళ స్ప సకంండ (అయా ర్య రకం! 

ద్వా తింశాంశేరసా సారే ధర్శరు దాంక కసా, 10 

భాను తే యోదశాంనై స్తు అర్ధచం దంచతుర్విధమ్। 

శ వాధికంచలింగంతు శస్తం వై శ్యారకం మతమ్!! 1ష 

తా] లంగ ముమయొక్కృ తేల గుం డముగా నుండుటలో గల 

శోధములను చె చేర! పాచున్నాడు, లంగముయొక్క- మస్తుకము హౌంుదలు 

శకీశాంతము వజకు భాగములను చెయవలయును, విసారమును 8 గా 

ములు చేస్ న్వంమ 1 భాగమును యెత్తుచేసి కెవారము గీచిన యొడల 

శ తాశారము తుద ఉి పద్ధ్ దతియగును. విస్తారమును 92 భాగములుదై 

ననును స్ట్ భాగ ములను మర్తుచే ౩ వారముగీయ గా ఛ తా కారము 

రెండ పద్దతి యగును, నుద్య 7 భాగముల యత్తుచేయగా తా 
కాకము కవ పన్దతియగును. 9 భాగముల యెత్తు "చేయగా చతొ 
"కారము నాల్లవే పద్దతి యగును, విసాశము 82 భాగములను నడువ 



9వ భాగము: 45 

యెత్తు 1920-21-22 భాగములుచేసి కై జాశముతో గీయగా వరుసగా 

కుక్కుటాండ పద్దతి నాలుగు విధములగును. _ విస్తారమును 89 భాగ 
లనుబేసినడుమి 14_15_16_17 భాగములనుయెత్తుచేసికై వారముతో 

క్చవచుడ్తల వరుసగా (తపుపాకారమున నాలుగు విధముంగున 

విసారమును తి2 భాగములుచేసి నడుమ 10_11.18. 18 భాగములుచే 

వారముతోగీయగావరుసగా అర్థచం| దా కారమున నాలుగు విధము 
లగును, ఛా కారలింగము[ బాహ్న్మణులకును శ తియులకును దగినది. 

స్వస్నిక లింగము కుక్కుటాండరూప లింగము శూ డయోగ్యమైనది. 

(తపుసా కారముగల వర్థమానలింగము తు త్రియులకుదగినది. శివాధిక 

లింగమున అర్ధ చం దాకారము చేయబడినది. వైళ్యయోగ్యలింగము, 
అని తెలియవలయును, 

(అనుబంధము 1 నుండి నీవ పటము వణకు చూడుడు) 

1. సమరాంగణ దశలింగములు 

సమరాంగణ 70వ అధ్యాయము 

నో పూజాంశ మేకాదశ ధా భకో్యర్థ ఏం సర్వతఃసమం। 

తిర్యక్ త ధైక నవతిం ఛాగానాఅశిరసోభ జేత్ | 13 

భశజేక్సహ| స8లింగానాం సైకమిత్యస మైఃప ధ్రైః 

సవాసలింగమిత్యుక్క ఆ పంచవక్తా)ంగ మేవతత్ ॥ 14 

అధోవిభాగంనవభా లిం గేసర్వంవిభాగ యేత్ | 

ఊర్ట్ర్వేభాగం త్రయంతే్యే క్యా ధగ భాగోనకల్పయేల్ ః 15 

భాగనశిరసస సోనీ (గీవాకుర్యాత్ తతఃపరం। 

భాగదం సయేనస్క_ంభాంళ్ ౦ కర్రా రాయుగ్భప జా నిచ॥ 16 

వుస్పసంస్టితమాశాసు నిహి తేచసృవ్వపిః। 

దతుర్నుఖంభ చేల్లి లింగ మర్చిత౩ సర్వ కానుదమ్। 17 

తిముఖేతులలాటాది న్యంగాన్యం శేనసాం|ఘీణా। 

పృథక్ పృథక్ విభేయాని పా ంశొత్ స్కృ_ందకల్పనా॥ 18 
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_వకవడ్తేతుసాన్దేన లలాటాదీ నికల్పయీత్ | 

నవభక్తేశ్యజేద్ జ్వాజ్యా విభాగాపార్భ్యయార్డణూా ః॥ 19 

విధి రేషచతుర్వ కే) ) విభ త్తే పార్శ్వ యోర్ట యోః। 

సార్ధంహార్థం జక వాళ్య వైకవక్తో౦ర్థ రత ళ్చహి! . 

చం డార్జాలంకృతం కార్యం జటాజూటఢరంశిరః1 : 

శరసోవర్ననా కార్యా పూశ్వ[వో క్రేనవర్శనా? . 2 

ఏక తిచతుకో స్యానాం విసృతిష్నఖి నిర్ణ మః। 

సా్యాద్వావిభాగై రాకంది కారా కార్య ధా కమక్షి! వ్ 

' ముఖలెంగంనక .రవ్యం లింగాతో సరసమా దృ తే! _ 

సశ్వెపొంముఖలింగానాం ద్విదలం పీఠమిమ్య తే॥ లి 

'తేకో=_వీజాయ తే చెర రథం (తేయ,స్రై EX ంశత్సహా హోదితేః। 

లోహానితద్వద్ దారా శ్ఞా న్యక్శమృ త్పభవానిచః లీ 

తా! లింగముయొక్కా పెభెాగమును 11 భాగములు చేసిచా ని! 

ఆస్షముగా 91 భాగములనుశేసి లింగరాపములుగా చేనీనయడల 100! 

లింగములగును. దీనిని సవ్మాస ముఖలింగవుందుళు. 5 శాగుముటుగా 

చేసీ క్ ముఖములను చేయవచ్చును. 4 ముఖములు. ఇకేయుదగును 

దిగువ 9 భాగములును పెన శీ భాగములను వదలి 6 ఛాగములును 

ముఖములను కల్సించవలెను. తల ముఖము మెడ ఘజవువాలము 

చెవులు చేయవలయును. తల 1 భాగము మెడ స్మ-ండము వి ఫా 

ములు చెవులు 1/2 భాగము అట్లు రచించవలయును లింగము తయొక్క 

అతుగు భాగమున పదమును రచించవలయును. ఇట్టి తంగ ముగు 

బూజించుట వలన అన్ని కోరికలు నెఐవేగును. తి ముఖుములటుగల 

లింగమును 11 భాగము ముఖమును, చేసి అచ్చ టినుండి మిగిలిన 

రూపమును చేయవలయును. ఒక్క_శు ముఖమెనచొ 13 భాగము 

ము ఖముండవల యును, చతుర్ముఖ లింగముస విస్తారమును 9 భాగ 



ఉగ. 

సులు మేసి యురు వై పుల 9, 9౨. భాగములను వదలవల యును. .ఏక ముఖ 

గిగమున 1 న్నర, 1 న్నర భాగములను |సక్యులయండు వదల వల 

మును, జటాజూటమును చాలచం[దుడును కలిగి యుండవలయును. 

గగ ము రమొక్రు. తల గం డముగానే యుండవలయును. 1-8-4 ముఖ 

నుల య్యే చేని ముఖములయొక్క- వీస్తార ములు, నిర్ణమనములు ఆలో 

చించి చేయవలయును ముఖలింగమున లింగనునంతటను ముఖఆం 

రేను రావ. ముఖలింగము లన్నింటికిని ఫీఠము ఆరెండు దలములు 

(లిగి యుండవలయును.  తేజోలింగమును, లోహలింగనును, దారు 

ఫంగ మును, శిలాలింగమును, మృణ్మాయలింగమును చేయవచ్చును. 

a (పొసాడగకర్భమా నాచ్వా సంచాంతై ప్రీ భిరు శ్తమమ్ః॥ 27 

నవాం నే పంచభిర్శధ్యం కనీ యో౭-న్టేన
తద్భ వేత్ | 

(పభేటైరంత నైస్తేహాంయభా యోగం తిఫిస్రే ఏ 
28 

షడన్యానిభనం త్యెవం నవలింగానిపూర్వవత్ ॥ 

శా! గర్భాలయమును కీ ఛాగములుచేసి అందు శి భాగములు 

కశ ముండుట (పము. $ భాగములుచేసి 5 భాగములుంచుట మధ్య 

నుచు, లేక సగముంచుట అధమము... ముఖ్యలింగ౫ ముల కిట్లుండ 

వలయును... 

నో | జె శ్వ్వేషోడళ థాభ చతుక్శిఃసుర పూ జితేం1। 
| ల) 

ap) ఇ ౧౧03 
ఎవి 

లింగంవిష్యంఛతో =సారిద్యఆ భూ తాం తై ర
ంచితంశు భః 

భవేత్ సర్వసమంపడ్భు రాద్యాఖ్యంచతుర్నశకమ్। 
81 

కోణేకర్తారసూ లేణ లా9ఛి తే శేషమూననా
తీ1 

కాణి 

అస్టాశిస్యాల్ సప్పభ కే హ
శాత్క-ర్లాంశ యోర థ! లి2 

గర్భనీమార్భసూతేణ వర్శనాద్భ్భ త్రీ నిర్ళితీ ౦! 

అధో మధ్యోర్ల్యభాగాః 
స్యుశ్చతుర శాదిశాకక

నూల్ 1 ల్రితీ 
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(హవి హేశానాం దెకైతీ లింగేస మో త్రమాః, 

నుస్తె ష్యపిలింగానాం భ "గా, ,స్యుకవృథు నూ నత॥। 84 

శ్రనహ్వేవిశాకవ్యా భాగా బస్మాశివా కోయా? 

లింగస్య దైర్భ ్టజంవీరే విస్తారో౭_సౌవిధీయ శే! : : ల్ 

లింగవిప్తారత శ్చాన్యల్ పార్య్వవీేవిశిష్య తే! న. 

తత్సమోబహ్మాణోభాగాత్ స ంపిదాయాపహృాత్య నా] లీ( 

శా] లింగము పొడవును 16 భాగములుచేసి విస్తారము ఉభ గ 

ములు చేయబడినడి 'దేవతల్లు పూజించునది. విస్తారము వ్ భాగ 

ములు చేయబడినది శుభములనిచ్చును. లేక విస్తారము 6 భాగములు 

చేయబడినదియును శుభకర మే, మొదలు నలుచదఠమును, నశును 

8 కోణఇములును, చివర గుం|డమును చేయవలయును. .నడుముక్ొ లశ 

8 భాగములను చివర గుం డముగా చేయగా 7 భాగములేయగును, 

సమస్త మైన లిలగములును ఇదే (పకారము చేయదగినవి.  లింగను 

కుక్తుతో సమానముగా వీఠముయొక్క-_ విస్తారమును చేయనల యును 
(ప్రక వీఠములు లింగవిస్తారముతో సమానముగా. నుండవలయును 

న్లో కదథాగోవిభాతవ్యో లింనో(చ్బాయస్త థై ఛెవచ। — 

ఊర్ల (శ| త్యరశ స్యమా నేన వర 'నాద్చాలచం[ దమూ॥ః।। 30 

శరాంళ ంకుక్కుటాండం-చ తుర్యంశం త పుసన్ని భమ్! 

ఆష్టమాంశస్యతుచ్చ త్రం 6 బూనాదర్గస్యవర్శ నాల్ 1| 3 

క , లేఒష్టైంశే శేచతు రాని దెన్ భాగవృచ్ద్యాతదుచ్య తే| 

పండక 0 విశాలాఫ్యం శ్రి, వళ వ ర్వేంశతుమర్ధనం।| 40 

లింగేషులతుణోద్దారః | కరవ క సచక థల మృ ద్రభాగం[తిథా 

భ్ కా ద్వాభ్యాంలకుణమ వల || 4 

శికోన్షార్హాయతోలిం7ో లమేణోజ సితదిమ్య తే! . 
డు 

యద్వాయ తాశనలప సే. కర్త న్యంనవనూ ఆశ కే॥ 42 
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కర్రి భారతీయ మహాశిల్పము 

ఛ్మతాకారముగా తలను శేనినయెడల క తుమర్లనమను చరుగలది 

యగు ఇట్టి లింగబ| చునిశో పూజింపబడినది, కనుక దీనిని తూర్పున 

(పతిస్టంచిన యెడల విజయమును సంపదలు కలుగును. దీనికి పత, 

ఖలు వ జాకారముగా నుండవలయును, 

న్ స్వ దైర్హ్యదలప[ డాంశై। పంచభీచ్చ[త భావనాం। 

విస్తృతేంచతుర ళంస్యా న్న బ్యేవృ త్తంచపూర్వవత్! 47 
అ శఖిఃస ప్పథిర్యుక్త ంవృ ల్తంస్వా సవివర్జితమ్। 

(పాగ్విస్తారార్థవిస్తారి లవణేనో క్రమస, కన్! శరీ 
యమ్యైశావళభిర నై పశ యోళ్చ, తిభిక్ర్రుభిః 

లు పెరంశగెస్త చేవ నో చ్చితంఛ త్రమిమ్య తే! 49 

ఇదమగ్యక్నితంలింగం కృతాాగ్నో రో్యోబ యెద్ధిశ మ్! 

చికీరు ణారిసఆ తాపం (పతీష్థూప్యమి దంసదా॥ ఏ) 

ఈ! లింగముయొక్క పొడవు 11 భాగములుచేసి ఆందు 5 

భాగములు ఛశాకారముచేనీ విస్తారము నలుచదరము గుల డము 

పూర్వమువలెనేచేసి మధ్య 7 కోణనులుగాని, గుం డముగాని జేయ 

దగును విసారమును 11 భాగములుచేసి (పక్కలయందు చ. 

భాగములు వదలి పైన 1 భాగము ఎత్తుశేసి రచింపబడిన తల ఇకా 

శారమగును. బది అగ్ని చే పూజిలపబడిన లింగము ఆ గ్నే యు మున 

స్థాసీతిచిన యెడల క్రతువులను జయించును. 

న్లో! స్వ'దైర్ష్యార్థన వాంశానాం పంచ శకేన(పవి స్తృతమ్ః} 
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స్ట్ల 

కేప్య మై నది. తత్మ యోగము కలుగును. శాంతీకరమును బలమును 

గలిగించును. 

న్లో స్యాన్థద్యాజళ భాగాం3 8 సప భిఃపువతేఒనిలే। 

కోణాంళ వై స్తృథాభ శ్తేపార్శ్య 'యోదక్రిత్రైలోపనేః 60 

విథియంపూర(వక్వృ త్తం శరచ్చ తేంవినాపరం। 

ల వగ్షధ్యజా్యగవచ్చాస్య వత బె దై (పసృవదశ్ళకమ్॥ 61 

ద్విషదు చ్చాటవి శో చవ పరోతుక కంపానితేంచ। 

(పతిష్టాప్యమిదంలింగం వాయన్యాయాంమనిషిభ్యీ॥ 02 

సపహ్తాంళ మూరి రీ ష్న సార్గ (థ్ సపాదాంశోంపరిజ్య లేం] 

ఛశ్రంస్యాల్లమ్మవైతస్య గచా(గసవృళంభ వేల్ । 65 

కృతే (తత్ కిన్నీ శేశ స్యాత్ స్వ సందిగీశ తం సమౌాత్మేవాన్ | 

యోగ౭చశివధామా వె పె విభూతిం పోహా వానతేః॥ 64 

సాన బోషర్నదాంశ్ వై 8వడ్ని ర్వ స్పృతరిచతుర (శక్ GO} 

ణా క స్ట్ భభి గతేయంత్యాగాన్ భవత్యస్లా| శపార్ట యోాః॥ ౮ 

వృ త్తంతు పూర్వనత్ కార్యం కుక్కు_టాండనిభంశిరః] 

_త్యంశ వి హెనైర్న వభిః కుక్కు_ఓాండమిదంభవేత్ | 06 

నవభిః పార యో సే స్రీ ఛాతనాఃకుక్కుటాండకం! 

అశ తేయంచకర్శవ్యం పూజా భాగసమా( శ యమ్॥ 67 

శూలా|గ| పతిమంలత్న లింగకర్తవ్య మైళ్వ రే! 

సా్యాదిదం యోగసా మాజ్య జానసం,పావ్ని కారక మ్! 68 

వ్ ee | 9 . గా 
(బా బ్నార్టసా్య్థకి రౌ డవత్సర్వం పద్భకుడ్భల నచ్చిర 8 | 

లత్మూన్న్ (న కవులా కారం క 9 

లింగ మేవత్ | _పఠిస్థాప్య| పాజూపత్యం ( పజాపతిః 

భఖేపదమతఃసా న్ష్య మిదపవ్యోనుప చేచ్చులిః॥. 7 

భారతీయ మహాశిల్పము 



'వభాగము కి 

నెన్మ వే కౌ దవత్సర్వం శిరో౭_స్నిన్ కుంతేసన్ని భ ol 

భక్వభ వజతుల్యం తా కర్మవ్యంలత్మువై పవ! Tl 

పుణ్యతే తోదృవమిదం ద్విజాదినాంసి తాద్యథా। 

సం గాహయేచ్చిలా దవ్యం ముక, యోపి.న్నీ పుంసకమ్!। 72 

కొ] లింగములో సగమును 12 భాగములుచేసి (పక్కల 
యందు లీ. లీ భాగములు తగ్గించి 7 భాగములు గుం|డముశేసి ధ్వజము 

మొక్క తలవలె రచింపబడినది వాయులింగము. ఇది శత్రువులను 

జయించుటశై రచింపబడునది. 7 ఛాగములుచేసి తలయొక్కం 

(పక్య్కలయందు 11 భాగము చొప్పున తగ్గించి నొడుగువలగాని, 

గదమొక్క తలవలెగాని రచింపబడినది కుబేరలింగము. శవసాన్ని 

ధ్యము జేరు యోగమునుల బింప చేయునో. ఐశ్వర్యముకూడ లభించును 

11 భాగములుచేసి 6 భాగములు విస్తారము నలుచదరమును [పక కల 

యందు శి . 8 భాగములు తీసివేసి 8 కోణములును, ఆవైన గుండ 

మును తీఅకోడి| గుడ్తువలెను. 9 భాగములలో (ప్రక్కలయందు శి 

భాగములు తేగ్తించినను కోడి గుద్దువలె నే వచ్చును. 9 కోణములును 

శనూలముయొక్ళ_ తలనతె రచింపబడినది యీశ్యశలింగము. ఇది 

యోగసా(మాజ్యుము నిచ్చును. రు|దలింగమువలెనే ఆన్ని యును 

చేసి తామగ మొగ్గవలె తలను రచించి పబ్బమువలె రచించబడినది. 

(బావ్మ్యలింగము, దీనిని పూజిం చుటవలన (పజాపతిత్వము లభిం 

మును, వోర్టవాపడముల భించును. రు దలింగమువ లె నేచేసి తలను 

కంతమువలె చేసినచో పుణ్యమే తముల దర్శించుట మొదలగునపి 

కలుగును, _భాహ్మణులు మొదలగు నాలుగు కులముల వారికీ నరు 

సా తెలుపు, ఎరుపు, పసుపు, నలుపు వన్నెలు గలవియును పురుసు 

కిలలను పరీహీంచి లింగమును చేయవలయును. (ప్రానపుంసక ఇలలు. 

గాని దోవములు కలవిగాని పనికిరావు. విశ్వకిరీయ. శిల్పము 5న 
అధాక్షయమున 1(బమహ్మా విషు శివ భాగములు సమానముకలది. వర 



స్ట్ భారతీయ మహాోశీల్పను 

మానము ఎత్తులో $వ వంతుగాని. 8న వంతుగాని తగ్గించి చుట్టు 

కొలత చేయబడినది, సర్వతో భ దము, ఎత్తును ౨7 భాగములుచేసి 

నడువు రి కోణములు చేయబడినది స్వస్నికము ఎత్తును 25 భాగములు 

చేసి నడుమ 16 కోణములు చేయబడినది నశద్యావర్శము అనిరచి౩ప 

బడియున్న ది. 

13. బాణలింగోత్స త్తీ 

అపరా. 205వ సూతేను 

నో అయాతోనారదో భూ యోయ తొ౭.ఒనీచ్బూల పాణిక 3] 

ర ధేచారుహ్యూ బే వేశం గణంకృ తామ హేళ్వరః॥॥ - al 

అధేముమోచాగ్నీ బోణం జ్వవితంజ్వ్యాలమాలయా] 

పాతితందిన్య బాణేన హాహాకారసముదృవమ్॥! 33 

[తీఖండం| తివురంకృ త్వా పాతితంధరణీత లే! 
ఏకంచపతిత ౦ఖ6డం, శె) నీ శెలే తివురాంతి శే।! 23 

త తవైకోటిలింగానాం సిద్దంత్నే| తేరి పభ్రావతః। 

ద్వితీయంపతితంఖండ పఠ్వ లే2_మరకంట కే!। . 24 

అమరనద్యుదృ వాళోటిః కోటిలింగ| పభానతః। 

నర్శదాయాంచలిలగంత్వ మఠకంటక నిర్మితమ్!। లస 

తృతీయం పతితంఖండం వారాణస్యాంతు పు తక! 

తతసార్థకేటిలింగం ఖా గ్రతీముదృవనాళ కమ్ | 26 

తా ఈశ్వరుడు (తిపుర రములను నళింపబేయుటకు ఆగ్ని బా 
మున్నుష యోగింపగా నాపట్టణములు దగ్ధ ఒక ఖండము, గ స్ట్ Ei లము 

నను త్రిపురాంతకముననుబ డెను. అచట 1 . నోటిలింగములు జన్మించి 
నవి, రెండవ ఖఠడము అమర కంటక పర్వతమున బడెను. అవర 
కంటకమునను నర్మదానదియందును 1 కోటిలింగములు కలిగినవి. 



రవ భాగము 

వూడవఖండము కాశియందు బడెను. 

మ్సులుడయించినవి. 

షాపములను బోగొట్టే మోకము నిచ్చునవిమై యున్న వి, 

14. బాణలింగ ఖెదములు, తత్సలములు 

అపరాజిత పృచ్చ 206వ స్తూ తము విళ్వకరోోనాచ 

అతఃపరం పవథి్వెమి బాణలింగస్యలకీణం; 

పూర్యమాశరాధిత క్చేశ్ భక్తెశ్సతిడ'శె కపి॥ 

ఏశాస్యాద్ వైద్విసప్తాంత మాస్యఖేదస్యల కణం] 

ఏశ్యాసంచస్వయం టేవ్యస్త్రీనే| త్రః ధరాలపాణిక |! 

ఉమా మహేశ (రంద్య్భ్య(సం (త్య సం తిపురుషంత థా] 

బవ్మాణాభార్చితంలింగం తథా వేదాససంబ్లకమ్,। 

పంచా(సంలోక పా నైళ్ళత వడ సంశిఖికేతునా, 

సప్తా సంవఠు కోనా౭_థ దాసా, శంవనుఖి స్తథా॥ 

నపగ) హైర్నవ్యాశోంచ దశా, ౦చదిశాధిపైః॥ 

ఏకాదశా,ళ ంవిష్టునా సూ ర్యెణ ద్వాద శాాసకమ్!! 

[(తయోదడశా( సంస రై (శే క క్నాస్తంశ కత స్తథా, 

ఏశాద్యంచతుర్హ శాంతం కధితేంచయథా క మమ్)! 

ఏకా సంస్థాపితంలిఠిగం యే నెష్ప్ఫశిపత లే! 

ముచ్య తేసర్వ పా వేభ్య్య బహ్నావా త్యాడిభిశ్చసః॥॥ 

ద్య్య। శోకంచతే థాలింగం స్థాపిత ఠభ!క్కి తత్ప రెః| 

మోద తేదివిముకఃస్ఫాత్ సగోవాత్యాదిపాళే శై 11 

త్ర్యళ )కంచత థాలింగం పూజతంచనురాసురైః। 

అళ్వ మేథాది పుణ్యంచ లభ లేనాతిసంళ యః! 

ఫశ 
అచట 1న్నర కోటిలింగ 

ఈ లింగము లన్ని యును మానన్రలయొక్క. 



రగ భారతీయ మహాశిల్పము 

పురుష మేధనంపుణ్యం చతుర శేంచ పూజితే 

అరమా్య్యగమనాన్ముక్న్ పహ్యాభతమ్యుస్యచభతణాత్ 10 

ముక్క పాపశ్చవిజ్లేయః పంచా శే) పూజికేతభా 

త చౌలఘాకీళుద్దఃస్యాచ్చివలోకంవడళ) శే 1l 

సహా బోణలింగేతు పృధ్వీదానఫలంభ వేత్ 

అష్టాశ ంతుయదాలింగం పూజతంప్పథివిత లే 12 

గురు (క్రీ పాపముక్టళ్ళ లభ తేశివలోక తామ్ 
నవాళ )౧౦తుయ దాలింగం పూజితంచపయత్న తః 13 

సముక్శ౭సల్యపా పేభ్యో బహుస్వర్ణదికంఫలన్ 

సప్కకోటిజన్మపాపం న శ్యద్దర్శతత త ణాత్ F 

శివలోకందశా ఇ)చ లభ శేనాత సంశయః 

ఏకా ఎశాళ 9౦ంచత థా సంసారభయనాళనన్ 15 

ద్యాదశాళ ంతభాలి8గం సూర్య తేజసమపిభమ్ 

త) యోదళాళ )ంలింగంతు అర్బితం చతథాబు దైః॥ 16 

పృథ్వీ దే బాధిపత్యంచ పౌప్య తేనాత సంశయః 

చతుర్లశా స9ంలింగంతు స్వర్షాదా దేవపూజిత కు 17 

దశాళ్వ మేధజన్యంచ ఫలంపావ్నోతినూనవః! 

తా. బాణలింగమున 1కోణముండిన సయంభులీం గము8ి కోణ 

ముల్గున్న ఉమామ హేశ్ళరలింగము శీ కోణములుంజెనేని తినరా ర్తి 

లింగము 4 కోణములుండేెనేని బ్రిహ్మాచే పూజింపబడినలింగము $ 

కోణములుగలడి లోకపాలపూజిత లింగము 6కోణములుగలది పణ్య్ముఖ 

పూజిత లింగము 7 కోణములుగలది వరుణపూజిత లింగము కి కోణ 

ములుగలది వసుపూజితలింగము 9 కోణములుగలది నవగహ పూ జిత 

లింగము 10 కోణములుగలది తిక్సాల పూజితలింగము, 11 కోణ 

ములుగలకి విముపూ జిత లింగము, 12 కోణములు గలది సూర్య 



జా 
CE 

హూాజితలింగము 18 కొణములుగలది సమస దేవతలచే పాజ్ళిప 

బడినది. 14 కోణములు గలది ఇందపూజిత లింగము ఏకా, పలింగ 

మును పూజించినవారికి న. సములు నశించి 

త 

న నం జమ కొం 
లగు దోవములు నశించి పుణ్యము లభించును పుడక z= 

a యో క అ వా శయ ' : ra ణి 

'-జించిన వారకి శివలోకము లభించును, సవ్హాళ లింగమునుష్తాజం 
న మ న్ టరు స్నా | న్ p Ir PN 

జవ చోచికి భూదాన సఅవము Sree చును, అస్టాశ )లింగమును 

gly + 
శా 

x 

f పు శ! వయ న 2 క్ అత (నవ్వ! స్ట్ శకుహలి 7 డద
 

“ద 

చ జ 

చిన వారిక్ గురుపత్ని గమనాది పాపములు నశించును. నవ్యా 

చిం్నమును పూజిం జాంచిన బారికి పుణ్యలోక ము లభించును. ద 
రా 

E 

చ లి గో ద! 
చ్ + 

॥| 

లింగమును పూజించిన జా డ్ర్ నోదతోక ము శ్ర” మును ఎకాడశా[స 

ల అనక ౧ గ లు: ను, ఆ 
వింగమును సూజించిన వారి; భవబంధములు తొలగుచు డా?ద 

బర Ie తికి స నివంటే తేజసు+ లి 
శస శిరమును ప్ జిం మిన వొరి౩ సూర్యునివంటి జసు చ 

we 

. een me 

చను. (తే యాద ౪ స లింగమును ప్ల 

(| న ఆటా జి వ 

చపతంము సంభవించును. చ చతు పల! సలింగమ ను పూజి 

“వ 
{ 

౪ లా . శఅబించున 

కరమున దేవతలచే పూజింః పబడు నంతటి పుణ్యము లభించును. 
ఏద ఓ 

శ! 

గ అలి న త్ర శ 

టు నా కారక కొ థా! 
“జన. శీంళ పా సాన ఆరూ 6 
సక్టశ్ళ్చ జు 

కయ్చారాగరుకాచెవ హీంళెలనుభుపాదపాః , 

" క 
| 

క్రి తాథాఖదిరక కైన పద్యాటః ఇ పారిజాత 



కరీ భారతీయ నుహాోశిల్పయు 

శ్రీఫలలవంగ దీ, రాంజన కాళ్ళత ధెవచ 

బీజకార్డున కౌవృ కా ఆ న్యే యే చదృ భాత్నకాః! ర 

ని ర్భణాఃసుద్భణాః కారార్దః (పాంచితా దోషవర్షి తాః 

శాఖోద్భ వాదిక కెద (గంధికోటరనర్దితాః॥ ర్ట 

గోడవాంగులతోహీనం లంగంకు ర్యాన్న దారుజం 

పోడశాంగులతోవృద్ధి ర్నవలింగేము కేర్తితాః॥ 10 

తధాప్పకనిబంధేచ పోడశాంగులవృద్ధిత | 

తా! గందపుమాను, చేవడార, ఎజ్బ్జచందనము, మడ్డి, 

ఇరుగుడు, దిరిసెన, కం శేళి, పాటలవృక్షము, పచ్చచందనము, నలుక 

తాడి. ఇప్ప, చర్మడ, క ల్చవృతము, తగిరస్కు మారేడు లవంగ పొల 

కాటుక చెట్టు (తమాలవృకము) మాదీపలవృకను, ఏరు మచ్చి, ఇంకను 

సత్తువగలదారునులను గూర్చి లింగమును రచించవచ్చును. గాట్లు 

గుంటలు, త్ జలు, పగుళ్ళు, ముఢులు లేనిదానినిగాజూచి 16 అ6గుల 

మొదలుకొని 8 ఆం. పెంవుచేయుచూ అనేక విధములుగా జేయ 

వచ్చును. 16 ఆం: తక్కువగా దారులింగమును జేయరాజు శొల్బ 

చందనం 'చేవదారుళ్ళ్చ కమివీప్పలశింశాపాః 

ఖదిరాసనీమూలు మధుకవకుళస్త ధా పద్నాటం 

కొ రికారంచ వి, పాదీనాం, త యం, యమ్! 43 
ఆ ల | న్ 

తా॥ బందు జమ్మి, రావి, కుక్కు పొగడ, కొండగోగు చెట్లు 

కూడా చెప్పబడియున్న వి, 

16) మృణ్మయలింగము 

అపరా 204 వసూ విశ్వకకో్టవాచ 

Sl వార్దివస్య సవమ ్యమి విధానం పరముంళుభ6 

పక్ళం వైవమపక్వంనా పాక్టివంద్వివ్ధం సృతమ్ళి 1 



1 భాగము 
స్ట 

తతా సక్ళం పశ ంసంతీ ఆయువ.గ్టం (శ్రీ/-బల్మ పదం 

తదను కమ యోగంచ కథయా
 వుక్సవాంతి కే; 

సతాం వీ తాం త ఫాఠ క్వాం వ్భు త్కాంచ సమాహశేణ్ 

తథాగోభూమయార్చ్మ్య తు వమూత్షకం చూర్ఞ్మ మేవతు॥ 

కపిలాయా ఘృతీంటీరం సంచ: రంచ వృక్షజమ్ 

'సలరపెన మార యుతొంచ (పవషివేశ్ 
గుడంచగుగ్గులర దైవ షు ర్హయితే స్ (పమేపెతి ॥ జ్ర 

 , “నం దవాషణి లాయాకుళుగ కాంజశమ్ 
వర్తయితౌో న్య వ me న్స్ 

(పతిశీపోవరం డేను నూసం పటా ధికంతభా॥ 
న్్ 

త్రతస్తుకార యే లింగం విఖెయు న్నక మ్నెస్మథఖా 

రా వ న్కావ నీ , మిదంకుర్యా బాశ g ౦ సర శామదను! 

అవ్యక్క మిదముక్కంతోం స్యర్మపరానం (పవక్యశతే 

పూజాభంగ స్ర్రిథా'గీతు వర్శి)స్య నిగ్మమంవిదుః। ॥ 

మృద్దా రులో వాశే ర్ శ్చ EN గం బింగంతు కొముదన్ 

లో శ 
౮ లో Sam అకద సె we జా ఇ ష్ ఖ్ ఇ 

"పా ర్న లింగ సవపవొయు యణ త్
 ష్ న a న ఇ 

గారు || ర్ 

on గు వంగి రోం తాందఫోొంగ 
లింగార్చా షృషా మరా శంతి స్ట్ రం దాది శొంగులం న. 

భె, Whe! 

వో / Gan wa wy Oh a TTI oe wy" ట్ శ 

చతురి 009 త్రిక (బూ య్ వః | 0 నన ౪ "ంగులో+4 [0] 
f wy ౮ oe 

లలాటంద ఏం గులం౦| పో రం ఘా నే | చ ౧ ద [| స్ట్ంగుల తస 

ళ్ ఆలం యా జో నీ , "a స్ట? 

నాసికౌడగష్ట౦ గులా వో రా౭..ది ధ్ర ఏ స టలాంగుట | 10 

4. aoe 

రీ ంఖాకృతిః కంఠ లేఖా పాను కాద్యంగా శాయ ఆ 
Gh) టా 

'వేదా౦గుల౦ం పృ గంన క ro i NG సులా నాసికొస్పటిః॥ 11 
॥ గరం # ల! ( 

దగ్యంగులా యతకం నే తేం తిన్యానం నే (లే శొాంతరము 
“ర ' . నో "| * i » | 

చాపొశారా చడ్భబుః సానా (భూ నీతా చాంగులాయతా॥ 12 
య లి 

"న్ wing Es TD” mp a 9 

చ్యాడశాంగులవిస్తా రే కళ్లూ నేమ కొంగు? 
అలాల 

రస ఇసు 

భూసమోళే ధ్ర కన ఉ,' 8 స్ట సమానవః॥ 13 
అ... | au 



60 భారతీయ మహణశ్ల్బము 

జటాముకుట సంయు కం న ఛాంకక్సత ఇ 
శీవాననం కుండలాది దివ్యాభరణభూ హాపీ తన్ HE 

తా॥। మట్టితో చేయబడు. లింగములు రెండు విధములు 

క పక్వతలింగము, 2 అపక్యలింగము ఈ రెంటిలో అపక్యలింగమూ 

ఆయువ్యుము సంపద నిచ్చునది. కనుక లింగమును రచించు (క్రమె 

మును చెప్పుచున్నాడు. తేల్లమన్ను, ఎఅమన్ను, పచ్చవున్ను, 

ఇందులో ఏదైన ఒకదానిని తెచ్చి గోధుమపిండి, తేనే, సున్న ము, 

నల్లని యావ్రపాలు, నల్ల మొదలగు ఐదు చెట్ట్లపాలు బెల్లముః 

గుగ్గిలము, నూరి యితరనమ్తువులేమి. చేర్చకుండ లక్క, ఉలవ గంజి, 

కలిపి యింటిలోగాని, నీడనుగాని £0 దినములుగాన్ని లేకశితి దన 

ములుగాని, ఆరనిచ్చి శాన్ర్రమున జెప్పబడినట్లు లింగమును జేయ 
వలయును, దీనిని అన్య ్తిటింగ మందురు. వ్య క్షలెంగము మొక్కా 

కొలతలను చెప్పుచున్నారు. పి పూజా భాగమున రివ పంతునుఖుము 

నకు నిర మను. చేయవలయును. మృద్ద్వారులోహాశై ల లింగము 

లన్నింటిలోను శ్వేతలింగము అన్ని కోరికలనిచ్చునడి యని తెలియ 

వలయును. (సకలయందు. లీంగముల నుంచదలచిన యెడల వాని 

వాని కొలతేల ' ననుసరించి చేయవలయును. లింగముమమొక్క_ పె 

భాగము విస్తారము 2 భాగములుచేసి, ఎమ 24 అంగులనులలో 

ముఖము 12 ఆంగులములు, నొసలు 2 ఆంగులములు, కనుబొమలు 

కన్నులు 2 అంగులములు, ముక్కు. 8 అంగులముల్క, పెదడన్రులు 3 

అంగులములు కంకమున శేఖలు శంఖమున నున్నట్లుండవలెను, తాలు 

వలు పొడవు ౨ అంగులములు, ముఖ ముయొక్క విస్తారము 4 అంగుల 

ములు, ముక్కుపుటలు లి అంగులములు, కన్ను లయొక్క.. వాడవు 8 

అం; గులములు, నెందు కన్నుల నయునుసందు కొఅంగులములు. కన్నులు 

అక్క. పెట్టిన ఢనుస్సువతె నుండవలయును, కనుబొమలు పొడవు 1.1 

అంగులము పొడవ చెవులు 1, 1, అంగులము కనుబొమలతోసవూ 



భాగము él 

మేన ఎకు కలిగియుండనలయును. రెండు చెవులునుసమానసూ | త్ర 

మన నుండన లెను. జటామకుటమును, జడయందు చండుడును, 

చేవ్పుక్టు కుండలములు మెదలగు సమస్త మైన ఆ భరణములును కలిగి 

3} 

ముండవలయును, మజీయు 

శొల్చ్బరత్నం ఉ త్తరఫాగము 1 అధ్యాయను 

కర్థషేతా దలారామ ప్ల పుణ్య బెక్ “ద వాంమృదన్॥ 44 

శుకాంర కాం తభావీతాం క ప్లామాదాయచూర్డ యేత్ 

యవనోథూమవమా పా ణాం 'చూర్తానాంగుస్టలోప పరి[ శక్ 

లారా, శ్రీ వేస్టక కామ్య సర్జ్యానాంచసమాంశ కః 

కుందురు క్యాశ్సో భా లేన న్యుచ్భూర్ష 6 సర్వసమ్న్మతమ్! 46 

కపీలాపంచగ వ్యేన సతెవేనతు మర్ధయేత్.. 

తాొంమృదంమర్ది తాంపత్మ్యుం నూసమాతో సీతా పునః! 47 

గృహీ త్వాకార యేల్లిః గం సవీఠంలకణాన్వితం 

మాసంతుకోవయేగ్ద న్నే వింబవమూమంతుమూా. ర్తికను।। 48 

ష్ 

అధవా కేవలం మృత్స్నాం కరర యోగ్యాం విచూర్ణి లాక్ 

మం తాంప ంచగ వ్యాద్భిర్నాస మా శంకథోమి.తామ్॥ 49 

గృహీ త్యాకార య్ లింగం సవపీఠం తే 1ష్రమానతీః 

విపచేత్ కుశ వైర ప క్యలింగంతు తద్భవేత్ 1. 50 

తె. మహధ్దులుండెడి యడవులయందును, వాడి స్నానము 

చేయు నదులయందును, దు ర్వ తముల య ౭దు ను, సామాన్య 

నముల యంథునుగల నన్నును, తెలుపు ఎరుపు, పనుప్పు నలుపు 
రంగులుగల దానిని తెచ్చి శానిని మెత్తగా. నలగగొట్టి యవల 

యొక్కయు నోధుములయొక్క యు, మినుముల యొక్కయు. వింజిని 

గుగ్గిలమును, లక్కొను, చేవదారుబంకతో చేసిన భూష ద్రవ్యమును 
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మ రిచెట్టుబంక, మద్ది చెట్టుబంక ఆందుగ చె బంక ఇవియన్నియునుగ ఓ 

ఆవుపాలు పెరుగు, నయ్యి, వంచితే ము,గోచుయము, నువ్వులనూ జ్ నితో 

15దినములు మె త్తగానూరి ఒక “నెలదినము ల అం బెట్టి తరువాత చా నిని 

లింగముగా రచించకల యును. ఆ లింగమును నెల "దినములు స్షను 

ఎండ బెట్టిన యెడల అపక్వలింగ మగును. లేక మన్నును మాత మే 

లింగమును ర చించుటకుడగినట్లు "మెం ల్తగానూరి పె చెప్పిన పంచగి స 

ములతో మర్దించి యొక నెలదినములు సీడను ఆరనిచ్చి దానిని లింగ 

మును జేసి వీఠమును గాడ రచించి తగిన సగతో కాల్సిన దముడట 

పక్వలింగమగును. 

TH, మిశలింగ నిర్మాణము 
. శీల్చరత్నం ఉ త్తత భాగం 1వ అధ్యాయము 

S| కృతా(దారువు యంభూలం లోవాపట్ట విభూవీితన్ం 

మృదావీధివడావిప్య శోస యిన్మిశో లింగకమ్।] గ్గ! 

తా! యోగ్యమైన దారువును భూమిపై నిలివీ దానికి లాగే 

రెకు మొదలైనవి చుట్టి పొళకముచేసిన మన్నును పూయుచు స్డము 

యెండబెట్టబడీనది మి([భలింగమగును, 

18. రత్న లింగములు, తతృ్భలములు 

అపరాజిత 1958వ సూత్రం 

ల్లో రత్నజానాంతు నామాని కథి తాన్య పరాజితే 

సక్వరత్నోజ్భవం లింగం కర్పవర్ణం సరగ కావుదన్।। ల 

వజ వేడూర్యార్క కొంతే పుప్పరాగేందు కాంతకం 

నూణిక్యముక్తా స్పటిక రాజనీల (పవాలకై 8) 18 ' 

మరకతోత్సలనీ వెః నర్జి ెఃపుల నై స్తా 
నుహోనీ వైః సునీ వైళ్ళగిరివ వై ఏళ్చ వీలు తైః న 14 



(న భాగము 

పరల ఖాడెడై రితిరయ్న భీధాన వై! 8త టా 

సయానిమాన సంయు కం సర్వశామ పల(ప్రదం 

వినా రహమోానిం-చ కర్తవ్యంఛా తుజంర త్న జంతధా।। 16 

ధర్మ కామం చార కామ్య తధేచ్చా మోాక్షకావ మాకే 

చతుర్విథాని కామ్యాాని తుంగ యోన్య్యాది వేదత్య]; 17 

యోాద్బగ్వర్ష ౦ భవే లింగం తాదృగ్వర్ష్య ౨చ వీఠకం 

ధర్శ'కామ్యంతద్ యవ ధర్న్మార్థం స్యాత్ సుపూజితేష్॥ 18 

సీలంమరకతం లింగం పీకి కాసత వరి కా 

అర్హ కామ్వుంతు తేనా మ పూజితం చార్హహేత కేః 
(ఘి లు థి 

సంతరెకే యడావే ఇచ్చా కామ్యంచనానుతేః 
3 ల ల భు 

ళ్ ద జ్, ల్ ఇచ్చా సిద్ధించ[ పావ్నోతి యస్యలింగార్చ నేర తే 

| ఛాతుర తే న్నైర్వివర్లాచ శృతవీతాదితస్త ఇ థా 

గ! . 

మాయు కామ్యుంతు తక (పో క్ర కందు క్తి మొర్ష పిడాయకమ్ః అ] 

ధర్మార్టకామ మూాయతూార్గం లింగారా గ స్యాచ్చతుక్విశా 

ముూలాగమే చనిర్జిస్ట్రం శత్రు కరుక్ళ మేవచ" 

ఇకా! వ జము, వై టూరస్టవ క సూర్య కం వేను, 

గ వము, చం[దకాంతేము, మాణిక్యము, ముత్యము, సృ ము; 

నీలము, పగడము, మరకతము, ఉత్సలనిలము, సుపోనీలము, 

లము, గిరివ] జము, గో పేధికము, కభాదీపము 

దంతము ఇని యన్ని యును దోవవక్షిత మైనవి లింగములు! 

నవి. శాన పకారము కాలతలతో “రచించిన యె 

కోరికలును సిద్ధించును, వింగమును వీఠమును ఒకళా రం 

యున్న యడల ధరణీ లింగమగును, బిగ ము సీలమా క 

నురకతనుగాని, పీఠము తెలుపు అయినది అనక 
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లింగము వీకము తెలుపు మెరుపు వన్నెలతో నుండెనేని యిచ్చ్మూ 

వావమ్యులింగను రత్నము లోహము కూడిన లింగము అది తెలుపు 

పనుపువన్నెఅతో లింగము వీళము ఉండె శేని మోడు కామ్య లింగ 

మగును. ఇట్లు నాలుగు విధములుగ రత్న లింగముల పలములు 

జెప్పబడియున్నవి. 

సమరాం 0వ అధ్యాయము 

నో పద్దరాగం ముహాభూ ణే నాఫాగ్యాయతు మాక్షికమ్ 

పుష్పరాగమహానీకౌ గయాతీర సముద్భవన్, 78 
యశ నేకులసంత లై తేజసే సూర్యశాంతేకమ్ 

వజూర్యం స్పాటికం సర్వకామ నం నూకుడాయక మ్! 79 

విదుమం శే తునాశంస్యాత్ వృజం సంపత్కరంతథా 
గ 
rm 
oe 

సెహంమరకిీతం లింగం గోమేధం పనువదిదమ్॥ 30 
wr లఫ 

"తా మా ణీక్యముతో రచించబడిన లింగము ఐళ్వ్యర్య ము 

నిచ్చును, ముత్యముతో రచింపబడిన లింగము సాభా-గ్య( పదమ, 
పువ్యరాగలింగము, మహానీల లింగము గయా తీర్ణ ఫలమునిచ్చును, 
సూర్య కాంతేలెంగము తేజస్సు నిచ్చును. వైడూర్యలింగమును స్ఫటిక 
అంగమును అన్ని కోరికల నిచు+ను. పవాళలింగము శ తమువులను 

నరింపజేయును. వ జిలింగము ' సంపడలనిచ్చును. మురళి ను 
సమస్తము నిచ్చును. గోమేధిక లింగము పళువృద్దిని కలిగించును. 

శిల్చరత్నము ఉత్తర భాగము 1వ అధ్యాయము 

శ. స్ఫటికం పద్దరాగంచ స్మ జంసీలం హిరణయం 

: వైచూర్యం న దవనం పుమ్యుం రత్న బింబంత ధా౭ప్ట థా॥ 81 

స్పటికం సూర్య కాంతంచ చళదకాంతమితి[తిఛా. 

స్ఫటిక స్యైవభేదాఃన్యుః శామమోహార్ధదాః (క్రమాత్ ॥ 89 
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[శీయం కామంత ఖా వో గ్య మృద్ధింప్కుతం జయనుఖరి 

లభతే పద్మ్శరాగాది బీంచానార కి నుకో2ర్చనాఠ్ 11 88 

'తా॥ సృృటికము సూర్య శాంతము చం(దశాంతము ' అను. నీ 

నవూాడును సృృటిశజూతి యే యగును, ఇవి (క్రమముగా కానుము' 

మోక్షము, ఆర ర్థమునిచ్చును. పద్మరాగము శ్రీశరము, వ్మజము లం 

శల నిచ్చును, స్లము ఆరోగ్యము నిచ్చును, సువర్మ ము బుద్ది 

వము, వైడూర్యము సంతానను నిచ్చును... వ్మిదువుము జయము 

నిచ్చును. పువ్యరాగము సుఖనూనిచ్చును,.. ః 

19. రత్నదోషములు 
శిల్పరత్న ఉ త్తరభాగము 1వ అధ్యాయము. 

న్. శేఖాబిందుః కటంక! ళ్ళ కాశాంఘిమీతథూూలయః 
భా 

తుషార తాసరం భాణి యత్నాత్ర క్నేషువర్ణ? య్త్1 | త్ 

కెఖాబిఠదుః కలంకంచ _తాసఃశాళ పవంతతమ్ . 

ఖడోోతో మనీ కాభాయా. భేదాఃసంధి తుషార శే॥ లిం 

నిమ్నువస్తక తాచేతి దోపారత్న భవాస్తృథా 

('తీపుంశపుంసక భిదా నన్య్యా (డల సు తర్వత తీ, 

తా! రత్నములకు దోవములను . వపూనున్నాడో. 

చుక్క, మచ్చ, కాకిపాదము, బెబ్బతగిలి చీలుట్క, తేక వేడుపోవుట, - 

మె త్తని పిండీ వచ్చుట, పొట్టుశేగుట, నాంతీలో చలనముందుట, 

సము లుండుట, మీడుగురుపురుగు, _ఈగవంటి ఇజాజలు పగులుట, 

సుంట మొగము ఇట్టి చె చెదుగుణములుగల రత్నములను. లింగముగా. 

చేయరాదు. రత్నేములకు శ్రీ పురువ నపుంసక భేదములు శాసనము 

అయందు చెప్పబడియుండ లేదు, మట న న్న కా . 
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౬0. ల హలింగ ఇదములు 

32 గం రాజతీరి లతా మం వై శ్రలంశాంస్యమా యస్ 

A Pe 

సకం|తాపువంచేలి లావాంబింబం తథావ వధాః. శతి 

భుక్తి ఘక్తి (పదంహైమం లింగంరాప్యంతు పుష్టిదం 

. తా్యమజం |తపుడంవిద్యాత్ త థెవస్యాత్తుపె త్ర తలమ్॥ #89 

అయురారోగ్యదం కాంస్యమూ యసం మారణం స్గృృతేం 

చైసక9| కా పువంచావి విచే్య్యేపోచ్చాటనాదిషు॥ 40 
ముఖ్యలోహానిచతా(రి హేమాదీని శుభానిపా 
పీశాచలోవాన్యన్యాని వాంస్యాదీసీతి శేచన॥ 41 

శా! లింగమును బంగారము, వెండి, రాగి, యిత్తడి, కంచు, 

ఇనుము, నీసము, తగరము అను 8 లోహములతో చేయునురు. వాని 

ఫలములను కెప్పుచున్నాడ, బంగారమ.తో చేయ బడిన లింగము 

ఘే ముక్స్తుల నిచ్చును, వెండితో 'వేయ బడిన లింగముబలము నిచ్చు. ను 

రాగితో చేయబడిన లింగము, ఇత్తే తడితో వేయబడిన లింగము, కం-చు 

తో వేయబడిన లింగము అయువ్యుమును ఆరోగ్యమును ఇచ్చును. 

ఇనుముతో జోయేపడిన లింగము మరణమును గలిగించును. సీసము, 
తగరము ఈ శెండును వరుసగా. ని ద్వేష వము. :ఉ చ్బా'ట న ము 
కలిగించును కనుక బంగారము, వెండి రాగి, కంచు, వత్తడి, నాత్ర మే 

శు కరములు. 

అపరా 199వ సూ తేము 
శో ష్టామంకౌప్యం. తధా తా మం కాంళ్యంచవి త్తే తీలంతఇాా. 

(తవునాగఃనప్త మః స్యాత్క్యృ ప్యలోహాం త థాషస్టమన్ం॥ 13 

బ్రతిచాస్టై లోహకాడ్యా థాతనఃపరికీ | రతాః. . 

రావముదాని చకార్యాణి అప్టలోహమయానిచ॥ lk 



ఏవ భామ 

భింగములఅముదు. సున్నము పాకము చేసినట్లు 

కడి 

తశాకాంగులిక ౦ మడ జ్య సర క్యశామార్థము క
వ చెకే 

లో పాము శంచే కర్తవ్యం సుడేవ సర్భకౌమడం 

సయోనిమానసంయుక మిచ్చాభుక్సి (పదాయకమ్ః 

లోహోది మిక కాయామ |పమాణం శామడంతఇా 
పునక్యిభ కి కించ క్రఖా _బహ్మావిక్ణు రుచాంక కప్ క్ష 

(బహ జామధ్య మే విమ్షంఠరు భళ్చాం తే అ రితేః 

"కారస్థ(స్రు యం త ధాయామ ఏ ఏకాంశంచ ప 

మస్త కావర్శనంతు వ్యే బాహ్యా వైరాష్ట్ర ఏ భమ 
చస్మకాంతోద్భవం పీఠం పార్య్వాంచేతు (పదత్నీణమ్ః 

" లీ 

అష్టాంగుల భవంలింగం పూజ్య తే చ కవ ర్హిళిః 

సహ౭గులం వముపోరా చ వ. కైతే |! 

మడంగులా త్నకం లిం౫ం మహా మండల శేశ్వ రై 

పంబాంగులం తఖాలింగ మర్చ్యంవైఖ కి క్ర కామ క్ల 

మువాోసనామంత సం జ కొం వేదాంగులో, యి తం 

ns) 
ధ్ర్తే ర్ఫూకి న. పూయక 
మూ 

గాను చ తణథైవడద( -గులాయతమ్ య! గులాత్మక నుధ్యం తే CC 

త్యంగులం వై "చైవసామం 

డ్ 
ల. 

ము స్టప్టం ఆ యతిభిశె ఏన పూాజనసీయ మళ ౩ క్రీ 
pa) 

మనో వారాడితోలిం 9 యావత్ స్యాన్నంది ప 

కారస్టంరల్న 
మయం టా డను rap

e 

నో py తజ పే 

శా; బంగారము, వెండీ, రాగి. కంచు.ఇ తడ్కితె త్రేనర మొ అ 

ఇనుము, ఈ రి లో హములతో లింగమును చే 

రజ మును కటి 

విశ లింగమును చేయవచ్చును. ఐ 
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నుతోనే చేయవలయును. వానియొక్క_ కొలతల వివరములను జెప్పు 

చున్నాడు అందును (బ్రహ్మ వ్ విష్ణు శివాంశములనియెడు మొదలు 

సడువు చివర భాగములు తిను, ఆందు 1 భాగము విస్తారమును, తేల 

కొఆచెము మెరక గాను గుం|డ్రమా గాను శేయవలయును, నడుము 

పల్లముగా జేసిన యెడల మనుహాదోవము. అందువలన కీడు గలు 

గురు. లింగము యత్తు యెంతో. వీఠముయొక్క_. విస్తాకము అంతే 
యుండవలయును చక్రవర్తి పూజించులింగము క ఆంగులముల తను 

మహారాజులు పూజించు లింగము 7. అంగులముల యెత్తును, మహీ 

పాలుడు పూజించు లింగము 6 అంగులముల యెత్తును, వుహఫహామండ 

లేశ్వరుడు పూజించులింగము 5 అంగులముల ఎత్తును మహో సావం 

తరాజు పూజించు. లింగము 4 అంగులముల యెత్తును సామంత రాజు 

పూజించు లింగము. శి -ఆంగులముల యత్తును, యతీశ్వడులు. ను క] 

కొజకు పూజించు. లింగము 2 అంగులనుల. యొత్తున్తు ధనవంతులు 

కాడ నిట్టి లింగమును ధర్మార్థ కామమా తీముల కోరకు పూజా౭చ 

వచ్చును. l అంగలము యత్తుగల లింగమును కూడ సమస్తమైన 

వెరు చతుర్విధ ఫలవురుష్వార్రముల రగ రకం పూజించవచ్చును. ఈ 

లింగములకు నరుసగా మనోవార లీంగము. శ్రీ ముఖలింగము, రుద 

శేకేలింగము నుప హోత్స వలింగను, ఆనందలింగము, సుముఖలింగము 

శీ, పూజ లింగము, నరీదివర నలింగము, అను వేళ్ళు కలిగియున్న వి. 

21 "లక్ష ఇోద్దారము 
కాశ [వ సములము.. 

నో. సపతిశ్, శుచిక్భూ త్వా యజ్హసూ తోత్తరానితః 138 
Cr థి జ వ ( A 

(వాగదగ్ని 9సనమ భ్యర్న్య స్వెష్ట స్వపూర్ణాహూతించ కేక్ 

(పతిసరంబంధ యే త్త ల గీ శేద్వెబో త్తమ! ౨... 

సంర రజితకారా?స సూతెరాహమయీనతు 
బరా ' అ a) న! 

(థొ లెనుముహూనేతు. లక్షణోద్దారమా చరేత్ ॥ డర్. 



[ప భాగము 
G9 

పాయస - ఘృత సంయుక 9 శిరఃస్థానే బలింవా శేల్ 

రకృగంధంపరిత్యేబ్య గంథా దై రర్చ యేద్ద ఎడా! 146 

ర క్తేనథాతునాలింగ మధ్యేస్తూత్రం తుపాదయీత్ — 
ముఖభాగస్య మధ్యేతు నాలంకుశ్యాత్ సలక్షణమ్॥ 147 

శిల్పరత్న ఉత్తర భాగము తీవ ఆధ్యాయం 

నో ఏవంలింగం. శారయిత్యా నున హాకా
 భూన్యందో మై. 

రృకకోర నిత ంచ' 

ల్ గద్ధారం కార లయీద్వర్ష ర్ల యోగ్యం 

తవ్వ త్ (పోక © త త్క-మాత్ స్వాగమేషు!.
 1 

లంగమూార్తి మతం స్యాచ్చేత్ రాజ్ఞాంకర్వుళ్చ నాశనమ్ 

ఛి్శదలి భార్యాం నుతంశో జే. న శృ) వాన్యాళ్ళ్చ శిల్పినమ్॥ 9 

మధ్యేదుఃఖం చదుర్శి కుం (గో డేవృష్టి వినాళ నమ్ 

అళ్యాయతేం చాతి హా హస్వం కృళంస్థూలం నృషాంతకమ్॥ లీ 

పర్యాష్ప కర్మియ ల్ల లింగం శాణాదివాలుకాదిఖీః 

గో భోలరజ్జు భీ శైవ ఘర గ యీన్నిర్వణం సమమ్॥ 4 . 

ముకురో నరనఛ్ల్చకం దృశ్య చ్చాయం నువర్తులష్ 

తతఃశుద్ధాంబు గోశీర నాలికేరేతు వారిభిః॥ 3 

(పమోళ తీర్థ తోయీన | పోక్కచిస్నాని లక్షయేత్ 

ఈాజసర్ల గపనూ, తా శ్చేద్ యృతన్యుః స్వర్ల బిందవః॥ 6: 

లింగేవావీరి కాయాం తా సరషవర్థ్శ పి తావ హారి - 

స్వల్బ్పదో మమపి త్యాజ్యం లింగంవీఠలంచ తద్భవేత్ 1 7 

నిరోషమన్యత్ర్ సంపాద్య లకుణోద్ధ్దారమాచ రేక్॥ 

తాః లింగముయొక్క తల యందుగుంటయున్న యడల కర్త 

యునుయజతూా నునును నకింతుకు.శంఖ్హహాపముగా నుండె నేని యజ 
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మానుని భార్యకు కీడు కలుగును. మరియు పు తులకును బోనియ 

గును. ముఖుమునందు గుంట యుం3ో శని నిల్చి నశించును. మధ్య 

గుంట యుండెనేని దర్శిడుని జేయును. అోనుస్తన పల్లముంెనేని 

అనావృష్టి దోవము కలుగును, మిగుల పొడవుగాని, మిగుల కురుచ 

గాని, సశ్న ముగాని, లావుగాని, అయిన యెడల యజనూనుడు మర 

అణించును, కొలది తరుగులున్న యడల నోనమోదగాని లేకి యిసుక 

తోగాని రవ్వతో గాని రోమములతో గాని, కొబ్బరి తాడుతో గాని, | 

యొరపిడిచేసి గుంట లేకుండ సమానముగా నుండునట్లు చేయనల 

యును, అద్దమువలె అంతట సమానముగాను చేసి గుం డముగా చేసీన 

తరువాత ఆవుపాలు కొబ్బరినీళ్ళు, , చెతకుర సము, మంచినీళ్ళు మొద 

లగు వానితో కడిగి శాస్త్రమున జెప్పబడియున్న శుభకళమైన. గుర్తు 
లను చూకవల యును. బం గారువన్నెగల చుక్క. పెద్ద ఆవగింజంత 

లింగమునగాని, వీఠమున గాని, యుండినవో, సమస మెనవాలికిని సంప 

చల నిచ్చును. లిం గమును చేయునపుడు కోలది దోవమున్నను అట్టి 

త్న మును విడువవలయును. దోవమ. లు లేనిడానినే సంపాదించి 

)ంగమును చేయవలయును, (సమన్న లతుణను: లు ఇదివటకే చెప్ట 

22. కణిక లింగభేదములు 

మావసారము 52వ అధ్యాయము: 

4 తో యేవామండలే వాపి పుస్పేవాచవోత్పలేఒవీవా. 

సిక తేవాథహస్పే నా వాత లైర్వాగ్యాస సవెధో!. 160 

మాద శే వాధవి మేనా. 'గనోమ యీ వాయ భేస్టశమ్ 

సద్యఃపూజ్యంర చే ల్లింగం (పోకృంతత్ కణీకంభ వేల్ | 16 

'తానిలింగాని సర్వేషాం య ఛాలింగాకృతిర్భ చేత్ 

+ థ్యాత్వాతత్. క్షణిక 6లింగం వమళూనం సర్యంనకార యేత్ ॥ 163 



తా॥ సీటిమోద లింగరూపమును జేసిగానిి పువ్నమును లింగ 

ముగా శైేపిగాని, కలువపువ్వ్పు నుగాని, ఇనుకతో గాని,. అవతలతోగాని 

పట్టముతోగాన, లడ్డు ఉం టనే గాని, విండితోగాన్తి అవు .సే పేడతో 

గాని లింగముకుకీళము తోనహ చేసితా త్కాలిక ము గాపూజించవచ్చును 

దానివి కణిక లింగముదురు,. ఇట్టి తుణిక, లింగమునకు కొలతేలు 

లకణములు ఆవసరను. లేదు. .. 

23, లింగ పిర్ర కభేదములు 

కాళ్యపశిల్పము. 50వ పటలమా 

(లింగవీఠ నిర్మాణ లవ ణను (శాయవలెను) 

మానసార 53వ అధ్యాయను | 

కో వీల తుంగఅ (తిధాకృత్వా వై ప3శాంశ తగల తుంగక మ్॥ ME) 

అధవాపం చదడ్యయాంశే౦బా గలతుంగరి విశేషతః | 

. శసంతు- చోధ్హాధథో బంధం పట్టజన్న సరోరువామ్॥ 10 

వకాంశం జన్మతుంగంతు వే లేక ంచె క భా గిక్షమ్ 

తత్పమంపంక జా గంస్యా | త్ర సద్మకుమేర్ష్యయాంళ కమ ౧. 

తదష్టాం్య శక ప్యతంస్యా త్తత్సమం -వోర ర్ల వే తకమ్ 

పూర్వక సంయు కృ మూర్ణ క్వలిండంక 3 శోక 
వత్ర్॥ 142 

క 

భాగము కంఠమును చేయవలయును. కే 3 గ మలునేద్ ఆ అందు ౩8 

భాగములును చేయవచ్చును. మిగిలిన భాగనులు ఎ చెనను అడుగు 

నను సమానముగా పట్టము, జన్నము, "రెండు పద్మ] ములు రచించ పల 

యును. మరియు ఉపొనము 1 భాగము, నేతము J ఛాగము, పద్మము 

1 భాగము, న్నేతము పావుభొగము, కంఠము లీ భాగములు పె పెన 

నే తము పావు ఫాగము, ; పదము 1 భాగము, పట్టము 1 భాగము అబ్లు 

మొ త్తేము 93 భాగములు చేయవచ్చును. 
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సూనసార 58వ అధ్యాయము 

సశ్వేహిమవి లీింగానాం వము తే కీ ఏఠలతణమ్ 

లింగ తారం తీథా వీఠతాళం స్వయంభు లిం గక్షీ; 

అధవో లింగనా హేతు స్టూలబే స సమంభ వత్ 

లింగతుంగసమంవాపి తత్పాడాధి కమేవవా 

అధ్యర్థంచాతిపాదొ నం ద్యిగుణలఠి తిగుణంతు బా 

న్య్వయంస్లులింగ పీఠస్య చో తేధమితి కధ్య తే॥ 

ఏవం లింగాంశ మా నేన పీఠంస్యాన్న్హాన యేశ్చుధః 

పూర్చోక్క నూనల్కిగానా మధునా వీళలకణన్ః 

లింగస్య చావ్యూ టే శేతు లింగ తారం సమంతతః. 

య ల్లీంగ పరిణాహస్య సమంవావీఠ విన స్ఫృతన్॥ 

వైష్ణవాంశం సమా ల్సేధం వీఠంస్వన్ని కలింగ కే 

అధవాపాడాం శ మాధిక్యం (బహ్మాం ₹ క్ సర్మగహంభ వేత్-_ | 

అనె నై స్తు సర్వలింగానాం (బహ్టుంన్' దయంబు' భః 

కుర్యా త్తన్యాం సంగాహ్యా ద్వితి వేదళ రాంక్ కన్* 

త దేశం శాధికోం విస్తు ౦ మూనంవీఠోదయీత ధా 

వీశ్రాంశం సార్ధాధో దేశే విష్వ్యంశంనవధా[ శితమ్ 

= చీఠంత్తు యోజయీ తత్త ద్విన్తా చేతు (తిభాగిశమ్ స్స్ 

_ వశాంశంనాల చెర్ల ఫం సా | తస్పమంమూలని స్ట స్బృతేమ th 

F చతుర్భా గక క్రోం హీనంస్యా చ్చేవషం తన గవి. స్సృతం 

“= “అథనా పంచ త్యం శన బాగనాల విశాలకమ్ 

తుదెకాంశాధికంనాపి పూరా క ౦నాల దీర్ణ కే 

(గీవోరం చోక మానంతు: న్నాలస్యజవాలం భవేత్ ॥ 

నాలిశార! తిథాగకం జలధార విశాలకమ్ 

పీఠ సో క్ర్యైవిశా లేతు చతువ్చంచనడంశ శే॥ we) 



వ భాగము 
ఇ 

చకాంశేన _సంతుస్య్యాద్ వృత వారి విశాలకమ్ 

వృత వారి ప్ ణా లేతు తత దం శం విభోజికే॥' 

చకొంశం నిన్ను వినారం నట్టి కాంత సమన్వితమ్ 

నందాస్థవర్హ శిలా-వో ర్వ ఎ తసాన్నా రా యణా౭తక మ్ 13 

వీఠతుంగమితి వోక్త ౦ 'గేణ్యమానమ హోచ్యతే॥ 

తా] స్వయంభులింగము నకు పీఠము లింగము విస్తారమునక 

చి రట్లుండనవలయును, "లేక లింగము యొ మొక్క లావు గల-వోట చుం 

కొలతతో సవూానను. లిం గ ముయొక్కు.. యక్తుతో సమానము 

l1 17, 13 2.8 రెల్లు యెత్తు చేయవలయును... మరియు. వీకోము 

రిక సిసారమును చెప్పుచున్నాడు. లింగమునకు వెలపల లిం 

ముతో సమాన న మైన విస్తాగము మ చుట్టును ఉండునట్లు విస్తారమను చే 

చేయవలయును, స్నసీక లింగ మునకు వళము 
వ్ 

న 

సమాన మొన యుత్తుం 'డ వలయును తేక 8/4 వంతు _్రహ్యంశముల' 

నుండి (గహి ంచవచ్చును. ఇతరములైన సమ ఎస్మలింగను లకును! బహ్మో 

శముతో “సా డ కలిపి కొలతను క్రిస్విఫా ప్రి త్రె_.కి_4_ర్ భాగములు చేసి క్షే 

అందు 1 భాగమును కలిపి విష్ణు భాగము వరకు వీకముయెొత్తును చేయ 

వఎయును. వీఠభాగములో 1కి భాగము దిగువ విష్ణ్ట్వంశముము. 

మలుచేసి పీఠమును కల్పించవలయును, కీశముయొక్కు. విహారమును 

కీ భాగములువేసి అంచు 1 భాగము నాలము పొడ వను వదన 

యును. మొడలు విస్తార మువీరముతో సమానముగా నుండ యు 

ఉధాగములలో 1 భాగము వీవివేసి మిగిలిన 3 భాగములు చి 

రముజేయవలయును. లేక శ్ భాగములలో ణ్ నములు. 

తి భోగములు వేయవచ్చును. స్ట్ భాగములలో 4 భాగములు శాల ప 

రమును చేయవచ్చును. (గీవముమయొక్కం పై పెకొలతే పశారము నాలమ 
న వాపు వ్వ, ఖ్ 

మశిడము కలిగి యుండవలయును. నాలముయొక్కం విూవమును 

శ 

10) 
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చుట్టును ఉఠచి వింగిలినది పల్లముగా చే యవుయూనూ పట్టి 

శాంతము వజకు నిమ్నమును చేయవలయును. నిమ్న విస్తారమును 

1 భాగము చేయపలయును. సందా్యావర్త శిల పైన విహ్హ(ంక ము 

వణకు లింగ పీఠనణ యొక్క యుత్తును చెప్పుచున్నాడు. 

నూనసార లొవ అధాషాయం 

ఉక్సేధే పోడశాం కేతుం (పథ మోచ్చం ద్వా భాగక మ్॥। 19 
త 

పద్మోచ్చంతు. తిభాగంస్య్యా తే త్త దూర్ల ర్ల ్వంషేపణాంశక మ్ 

కంధరం చ త్రైభాగంస్వ్యా త్తి న్తదూశ స కంపమంశకమ్ 11 16 

ఊర్ల ( పద్మం, తయాంళ ౦స్యాద్  భాజనంచ (త్రభాగికమ్ 

వ శాంశం వృత వారిస్యాద్ భ్మ దవీఠవింతి సృతమ్॥ 17 

త చేవగల దేశేతు కుముదం నిర్లమం భ వేతి 

(తయాంశోర వృ వృత్తే కుంళంవా శ్రీ భదమిలి వ రితేష్! 15 

కుం ధసోోపరిత స్యాఢ ఇ్చార్హాన న పద్భయుగ్ 

తస్యాధో౭_నేనై కార్ధన కుర్వాత్శత్శదిషచతశ్షణః! 19 

"శేవంతు పూర్వవత్పీఠం శ్రీ దాంమితిస్టృతమ్ 

న్ చెత్కుంభం ద్విభాగంస్య్యా త్పద్భతంంగం 

యుగాంశకమ్[ 20 

శేనంపాగుక్క వత్క్కుర్యా దు పవీఠ9 | పకల్పయేక్ 

_అధవాఖిష్టానవద్దుహ్యూం కుర్యాత్. సర్యాంగలింగ కే॥ 91 

తా. పీఠము యుక్తును 16 భాగములు వేనీ అందు ఉపానము 

2 ఫొగములు, పద్మము తీ భాగములు, కంపదు 1 భాగము, కంఠము 

లి భాగములు, కఠపము 1 భాగము పెన పద్మము లి భాగములు, 

వాజనము లీ భాగములు చుట్టును జలమా ర్లము 1 భాగము. చేయ బడి 

నది. భ| దవీఠనుగును,. 



వ బాగము 7 

కాశ ప 58వ పటలము 

స్ కృళ్చాతుహోకశ్నో తేధ్బం భా గేనో పానముచ్య తే! . 

జగత్య్యుచ్చంతు వేదాంశం గుణాంశం కుముదోచ్చయం 

శ్రివాంశేం పట్టి కామానం కంఠమానం గుణాంశకమ్॥ 2 

తదూర్చ్యం పట్టు షే కాంతం ద్విభాగంపట్టి కాభ వేత్ 

శవ్యంళం ధృత వారిస్వ్యాద్భ (ద వీఠమిదంపరమ్॥ క్రి 

పె చెప్పిన దానినే కంళమున కుముడముగాన్ని వృ త్తకుంఛము 

గాని రచించిన యెడల ,న్రీ/ఛభ్మదవగును, మరియు సైకెప్పిన దానినే 
శ.ంభముసె చెనను దిగువను, |! భాగము చొష్రూన పద్మములను రిచచి౨ 

చన యకల శ్రీవిశాలమగును. లేక కుంభము 2 భాగములును పద్మ 

ములు 4 భాగముల దొొప్పునను రచించి చి మిగిలినవి యిష్టానుసాఠముగ 

చేప్పిన-వో పద్ద వీఠమగును. 

కాశ్యప ఫ్రివ పటలము 

am 
శ కలాంశ ౦ వధ చెత్తుంగ మువాన్ి చ్చంద్నిథాగతః 

భూ తాంతో చ్చ మధో పద్మం కంఠంపాదుకన దృశ మ్॥ 23 

ణజోర ర్భ పద్మంతు వేదాంళశం ద్విభాగం పట్టికోడయమ్ 

రిహోరశం (పతి నాజంచ హోడశదల సంయితం 

ము దందలం తయోర్న్మఫ్యే అస్టైవాధ నుహాదలం 

అని చెప్పబడియున్నది, ఇంకను ఉప కీశ్రమును గూడ రచించవచ్చును 

విశ్వకర్నీయ శిల్పము 

ఖో పద్భవీఠసము ల్సేధం షోడశ ౦ భాగమిమ్య తే 

భా గదయ ముపానంస్యా చ్చతుళ్ళా గేన సద్యకం॥ 

కంపమర్లాంశ కం చైవ కంళం నే తొ శకంతథా 

కంపమ స్టేనథా లేన వేదాంశం -వోర్ష వప దృకం॥ 
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భాగడ్యయం పట్ట తాన్యా దూ న్చ్రైక౭ిపం తథాంళకమ్ు॥ 

తా! పద్ద పీఠ ముయొక్క_ ఎత్తును 165 భాగములుచసి అందూ 

ఉపానము ౨ భాగములు, అవోపద్న ము 4 భాగములు కంపము అర 

బై గము, గలను ౨ వాగములు, ము అర భాగము, ఊర్ల (పద్యం 

కీ భాగములు, పట్టిక 2 భాగాలు, కంపము 1 భాగం ఇట్లు చేయబడి 

నడి పద్మ కీకమనును: 

" విశ్చకర్శీయ శీల్పుమూ 

క్ ఉత్వ శకం త్యంళం పన్మ౭కంపం త థాంళకక్షు 

కంఠం త్రభాగము కే థం కంప మె కాంళక ంతే జా! 

రస్యోన్లే పట్ట్రళళం పద్భం పట్టి నాస్వాద్ ది; ్వభాగికా 

కంపమేకారీశేకం చైవ వేదిభ| దమితీరితమ్: pe 

తాః, వీకమ. యొక్క ఎత్తును 16 భాగములుచేసి అందు ఉసపొ 

నము 2 ఫాగములు, పద్మము త్రి భాగములు, కంపము | భాగము, 

గలము లీ భౌగాలు, కంపము 1 భ్రాగము పద్మము లే భాగాలు, పట్టి క్ జీ 

భాగాలు, కంపము 1 భాగము ఇట్లు వేయబడిన ది. వేదిభ్యదమగును. 

కాశ్యప శ్రిల్బము 5వ పటల6 

న్లో వీఠోచ్చంతు. కలాం శేతు ద్విభాగం పాడుకోదయం 
గుణాంశరి జగతీమానం కుముదోచ్చంత రత్సమం॥ d4 

వోపట్టమానంతు కంఠవమూనం ద్విభాగతః 

తస్యోర్య ్రంకం పమేకాంశం గుణాంశఠి పట్టికాభవేత్॥ లర్ 

ఏకాంళం దృత వారస్యా జ్వేదీభ్మదంత దచ్యు తే 

మయమతీము 7న అధ్యాయం 

నో వకభాగము వానంస్యాత్ కోంపమా నంతే దర్భకం 

పద్మతుంగం ద్విభాగంతు కంపమర్హాంళ మేవచ! 



9వ భాగము 

కంఠ మేకాఎశక ౦ైన తదర్ధంఠం పమివ్య లే 

ద్విఖాగం కుముదో త్వేధం కంపమర్థాలశకంతేధా।॥ 

| శీవమేకాంశ సం యుక్తం తదర్శంక ఠి వవమానకం 

డో సపద్శంద్విభా గన భుపణంచార్ల భాగికమ్॥ 

77 

ఈా11 లింగవీళముయొక్య యెత్తును 18 భాగములుచేసి అందు 
ఉపానము 1 భాగము, కంపము 1 భాగము, పద్మము y.] భాగములు 

కంపము 1 భాగము కంఠము 1 భాగము, కంపము అత భాగము, కును 

దము 3 భాగములు, కంపము అర భాగము, (గీవము 1భాగము కంపము 
అర భాగక్కు పద్మము 2 భాగాలు, శీపణము అర భాగము ఇట్లు 

వచేయవలయును. 

కో 
య 

మాసనసార $కివ అదా్యాయమ్సు 

యత్తుంగస్య వశాద్ వేశం వీళఠకర్తావసానకమ్ 

ఉకళారాది హీనంస్వా త్సర్వదొవ సముద్భవమ్! 

తన్మాత్తునిర్షమం కుర్వాద్ విస్తారం త త్పళల్పయేత్ 

. కుర్య్యాత్తు నాగశేలింశగే వీఠం నాగర మేవచ! 

(దావిజ్మేదావిడం (పోక్ళం వేసశే వేసరంతథా 

ఛాఠాలింగంతు సర్వెహాం ధా రావీఠ6 (పకల్పయేత్ | 

యద్యడా కార లింగానాం తతృదావార పళక్రమ్ 

తత్త చ్చిఖరాకారంతు కుర్యా దేవం విచకణః॥ 

విపరీ తే భూసురాదీనాం విప త్తింహి సవావహెత్ 

తస్మాత్తువీఠలింగాది వార్మ్యాది పకివ్భాద్య తే॥ 

నాగరం చతుర్మళంస్య్యా దష్టా శం (చానిడంత థా 

వృ త్తంచ వేసరం పోక మేతత్ వీఠాకృతిస్తథా॥ 

ఛారాలింగంతు వీఠానాం సఠ్వంథధారాకృతి స్తథా 

కియేత శిల్సిభిః సరః సర్వసంపత్క_రం సదా! 

22 

28 

26 

25 

24 

27 

28 
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స్వయంభులింగ విస్తృతి | తిగుణంచవి శే 

ష్యేస్య తార (తీగుణం పరిశుద్ద గేవామ్॥ వై!) 

గేవా తిధైకం పరితో బహిష్కు_ర్యాత్ తా 

కేచిత్త్సడాయామసమంవీఠ విశాల మేతత్ ॥ 80 

_ఇతిమానసా లేవాన్తుశా స్తే) వీఠలక్షణ విధానంనామ 
. (లతిపంచళ దడ్యాయ 8॥ 

తా; లింగముయొత్తు యెంతో వీఠము విస్తారము ఆం తేయుండ 
వలయును. వడ్యర్లుగణితమును చూడక. వీఠమును చేసిన యెడలనది 

దోవము కలదియగును. నాగర లింగమునకు నాగరవీఠమును,[ డా విడ 

లింగమునకు (దావిడ వ్క్యీమును, వేసర లింగమునకు వేసరవీభమ ను, 
థాఠాలీంగమునకు ధాశ్యాక మును, ఇట్లు లింగములన బట్టే వీళములను 

రచించదగును. _బాహ్మణాది కులము లనుబట్టి కూడ వీఠను' అను 

రచించవలయును. వ్యతి ₹కముగ రచించబడినేని దోవములు కటు 

గను, నాగరము నలుచదర ము, దావిడములఅష్టా ళం, వసఠము గుల్మ డం 

ఇషు చేయవలయును. ధారాలింగమునకు భారా వీఠమే యుండవల 

యును, మరియు స స్వయంభుటంగ నుయొక్క- విసారమునకు పీఠము త్రి 

రెట్లుండవలయును. వీటము యొక్క విస్తారనునకు శి రెట్లు గర్భాల 

యముండవల యును. గర్భాలయ మ. నకు లీ రెట్లు చుట్టును న శాంతి 

(వబేశ ముండ వలయును, కొందటు సంయంభులింగను యత్తుతో 

సమానముగా వ్రీక5ముయొక్కం విసారమును చేయుదురు, 

_ 24, మణిరెఖానాల లక్షణములు 

కాశ్యప శిల్పము 49వ పటలం 

న్ లక్షణోద్దారణోశాంశం ర దభాగవి భాజిలే 

ముకు లోదడయ వేశాంశం తద్ వా $ సంవాపితత్సృవమవను! 153 



9న భాగము 79 

తనూ్యలానాంతు దీర్ణత్వం నవభాగళు దాహృతమ్ 

తన్నాల మేక సూ తంఐె సూతే ద్వి తయుతంతునా॥ 160 

స్యూతమాయ యుతంచేత్తు సూ(తాంతేరయవ| తేయం 

యవడ(యాంతేరతి బా౭_థ నాలితారం ద్విజోత ము! 161 

నాలమూ సై చతస్య్యా, గ సీమూసూ తంసమావి భ్రేక్ర 
(4 | -_ | 

తన్నాలం తేక సూతంచే ల్రింగమ భ్యే విశేషతః! 163 

సూతోక్న వ్యాసఖాతేంచ నాలాయూ మేతకు కల్పయిుక్ 

నాలాధస్తాత్తు వ్యోమాంళం త్యజేద్ విష్ణ్యంశవోపరి!! 168 

మణిరేఖాతతః కార్యాముకులంస్యా ల్లీంగమంత ర; 

మణి శేఖ యో2ఒంతర్వ్యి స పద్మమూలం సమంతువా।! 0జీ 

పద్శతాతం (ఈ డ్రైకంచా వేడాం శ త్యం ఏవవా 

పంచాంశేతు యుగాంశంవా పద్మతాశార్గ మేవవా।। 165 

ముకులమూ లేఒంతరం హ్య్యేవం తాలమూ లేఒ6ంతరం[ శుణు 

నాలాయామసనుంవా౭_ధ పొదంపాదయుగాంశ కౌ॥ 166 

|తిథాగం పంచభాగతు వేదభాగమధాపివా 

నాలమూల సమం లేవ మణి రేఖాద్వయో2.0తరమ్॥ 167 

మూాలాద[గం గ్రమాత్ తీక్షం మణి రేఖాంతరంకురు 

థాతుమూ లేస మే తిర్యగ్గత్వా పృష్యేతు సంథయేక్॥ 168 

మణిరేఖావ్యా సమాతేం లింగ స్యో చ్చితం సూూతయేత్ 

మణికేఖా లంబనంనాల ద్విసార్టం సనుమేవవాా 169 

తస్మాదానూూల పఠ్యలతేంి వసుభాగ విభాజితే 

మణిశేఖాలంబనంవా2ఒపి నవధా పరికీ ర్తితవ్॥ 170 

స్వేషు లశణోద్దా గ ప్యుష్టమంమణినేఖ కే . 

(పథమం లతుణం(పోక్కం ద్వితీయంల కణం శుణు॥ 171 
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లకణోద్దారణ “ేర్దాంశం దశఖాగ విభాజశే 

ముకులోదయ మేశాంళం నస్వంళం నాలడీర్భ కన్, | 173 

నాలాభస్తాత్తువ్వోమా-ంళం స్ త్వా శవం ను పూ ర్వ వత్ 

ద్వితీయం లతణంఖ్యాతేం తృ తీయం లజణం|శ్రణు॥ 17: 

లక్ శోద్ధార భాగంతు ధర్మభాగ వి విభాజతే 

వకొం ంశర మకులోచ్చం తు నవాంశం నాలదీర్భక్ష వ్ మ్ 1714 

కమం 1 పూర్వవదుద్షి డ్ ష్టం చతుర్థం SET కును. . 

లక ణాంళండు ననా. ఛచ్యేకాంశం తుకుడ కలమ్" — 179 

సస్తాంఛం నాలదీర్భ ంతు శేషం పూర్వవదాచ చరేత్. 

చతుర్థం లక్షణం హక, ౦ పంచమం శుణుసు వత! 176 

లయాంశం వసుభాభజ్య నో మాంశం ముక లోడయమ్ 

వడంశం  నాలదీర్ణ కతు నాలాధస్తాచ్చి వాంకకవ॥ 177 

త చేవసప భాగం నాలదీర్ష ము దాహృతమ్ 

శేమం(పాగివ కర ర్శవ్యం సప నుం లక్షణం శుణు॥ 178 

లక్షణాం కేతు సవా శే ళక క కంశంముకులోదయమ్ 

భూ తాంళం నాలదీర్హ ౭తు శెవంపూర్ణవదేవహి॥ 179 

వడంకోంవా౭.దతేన్నా ల దీర్గ ౦ వేషంః తు పాగివ 

ఏ వనుష్టవి ధంఖ్యాతేళ నాలాయానుం ద్విజ శ ర్తను॥ 180 

అగాశానేఒబ్ద ముకులం భానుస సంఖ్యాతున్నువత . 

య ధేష్టనాలం కర ”వ్యం వసం ఖ్యాతేం' దేశీకః॥ ! idl 

ఆః ల మశోద్దారము చెప్పబడిన భాగమును i భాగములు 

చేసి, మొగ్గయొక్క_ పొడవు క! భాగము చేయవలయును. విసారమును 

అంతే చేయవలయును, మొదలు నుండి చివరకు 9 భాగములు ఆనా 

లమునకు 1.9.8 సూ తము లుంచవచ్చును, సూ తేముల “సందు రి 



వ భాగము 

జ ; rr] అట్ వం ల ఆటం ల TW" 
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పెనను చునరచు అమా సూ తనము? 
షై 

| 
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వలయును. 9డీ రెండోవ పద్దతి. పె చెప్పిన 10 భాగములలో 1 భాగం 

మొగ్గఎత్తు 9 భాగములు. సాలముయొక్క వొడళ్టు చేయవచ్చును. ఇది 

మూడవ పద్దతి తేక 9 భాగములుచేసి మొగ్గ 1 భాగము నాలము 

పొడవు 7 భాగములు. మిగిలినది పూర్వమువలెనే చేయవలయును. 

బది నాలుగవ పద్దతి. రి భాగములునచేని మొగ్గ 4 భాగము నాలమూ 

పొడవు 6 భాగములు. నాలము,[ కింద క భాగము చేయవచ్చును. బడ్ 

ఐదవపద్దతి. లేక : భాగములు నాలము పొడవుచేసి మిగిలినవన్ని యును 

పూర్వమువలెనే చేయవచ్చును. ఇది ఆజివపడ్డతి. లత ణ్ఞోడ్దారమును 

7 భాగముళుచేని మొగ్గ 1 భాగము నాలము పొడవు $ భాగములుూ 

(కద 1 భాగమును చేయవచ్చును. ఇది యేడవ పద్దతి. పై దానినే. 

నొలము మాత్రము 6 భాగములు పఫొడవుచేసి మిగిలినవన్నియును 

మునుపటివలెనే చేయుట ఎనిమిదవ పద్దతి. చివరను పద్భము కుళమును 

లీ భాగములు రచించి నాలము 9 బాగములతో గూడ ము నేము 

19 బాగములు యిష్టము వచ్చిన కొలతలతో అందముగా గూడ 

రచించవచ్చును. 

మానసారము రితివ అధ్యాయము 

న్లో వీ[్రతోర సమఆలింగం౦ మధ్యనాలా_గ కాంతకం ల. 

'వీఠతారం డ్వయంకృతా( చై చెకాంశోం నాలవిస స్సృతమ్॥ _ 1835 

తచ్చతుర్భాగి వై కాంళ పీనంనాలా[ గతారకం 

కేచిద్. ద్విత్యంళ మేవంస్యా న్యూలా[గాంతేకీయిల 

గ్రమాతీ ॥ 1836 

రేద్విశాల (తీభాచైకం (పణావే విస్తార మేవచా 

వీఠతార చతుర్ధాంళం (త్రయాంశం సృత వారికా! 18 

వీభతార సమం చైవ లింగస్వ పరిణాపాకఠ . 

వనమా త్నార్థ లింగేను స్యయంభుపరిపరార్గశే॥ 138 
థి ధ్ 



శవ భాగము... 

కుళ్యాచ నేక లిం గా నైక లింగం నకారమేత్ + 

25. షడ్వర్గ ఫలములు 

శాళ్యప శిల్పము. 49వ పటలము 

లింగస్యో త్సేభ మానంతు మానాంగుబేన మయోజయేళ్ 

. మూ తా చ్చేదం (పవృద్దాస్థనె వాస్యాడ్యా'పరికల్పయే fl 99 

గోఫైోంతరాయామమా కే ర్నాత పూర్ణాం పరి గహేక్ 

ఉ త్పేధమూ,తమష్ట్రాభి ర్వర్గితం బు మసలఖ్యయా॥ 

వాతా శెపోదిత ౦ఖ్యాతే మశ్విన్యాదెద్విజౌ త్తమ 

నవభిర్హుణి తేసప్త హృ తే త్వర్కా దివార శే॥ 

అన వేగుణితేజాప్ట హృ తేయో నిరుదాహృ తా 

అస్టా భీర్వద్ధి లేభాను ర  తేక్యాయ ముదాహృతమ్? 

నవభిర్తుణి తేనాడీ హృ లే ఆవ మృణంభ'వేత్ 
Fr లో బటు న్ క్ అల స 

యుగవృద్ద్యాన వె హోగా తంశకం తీ స్య తాదయః 

ఆయాధిక ష్టం వ్యయంటీణం సంపదామాస్స్పదర సదా 

ధ్వజః సింహః సృషోవానస్ని శుభ యో నిరుజాహృ్మ ౮౭ 

. నృపకర్తుళ్చు జన్నర్లా లింగబుఠా వసానకన్ ' 

ఈ అమ క 
తశైవవాస్తు బుతమోది గణ యేళత్తు శుభావహనమ్॥ 

జన్మ త్రయంచ యుగ్నం'చ చేగాన బుతునంద కః 
! | ఈ... | 

శుభాయవిహి తా ప్య్యాలే శేషకాస్త్వ్వ శుభావహాః॥ 

లగ్నాష్టకంచవై నళాతు సమ్ we 

పర్లి తా త్యాళు భాహేేతే యత్న తః పవివర యేల్ ॥ 
3. 4 గా 

ఇనుజారాడి సంయున్నాః సూర్యర్థాది చతుశ్చతుః 

శిపుతేషం మరణంనా?ళే మమ్బృతేంచ యభథాకమనుః 

కిల 

100 

101 

102 

18 
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108 
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తేస్క_రం నిర్ణనంమండం బాంశోకం పరివర్ణ యేల్ 

సేపూంశకం సరి గావ్యం శుభమా నంతు సంగ హేత్ ॥ ||. 

తాః లింగముయొక్క యత్తును మానాంగులముల చే ధా ట్రైచ్చి 

చాలనపుశు కొన్ని 'యనలను పెంచి లేకున్న కొన్ని యనలను త్రగ్రించి 

మడ్వర్షఫలములకు దగినట్లు కేయనలయును. ఉత్తమ లింగవా అకు 

అంగులములతో నే గణితముకుదర్చనలయును. లింగముయొక్క యెత్తు 

అంగులములను శిచే పెంచి 27చే భాగింపగా మిగిలినవి అళ్వని మొద 

లగు నక తములగును. 9చే పెంచి 7చేభాగింపగా మిగిలినవిసూ'ర్యా 

దివారములగును. లిచే హెచ్చించి రిచే భాగింసగా మిగిలినవి ధ్వజా 

రాది యోనులగును. రిచే పంచి 12చే వారింవగా మిగిలినవ్ ఆయువు 

గును. 9చే పెంచి 10చే వారింపగా మిగిలినవి వ్యయములగును, 43 

పెంచి 9చే వారింప గా మిగిలినవి తస్క_రాది అ౭ళములగును, ఆయ 

సంఖ్య అధికమఃగను వ్యయసం ఖ్య హీనముగను నుండవలయును 

ధ్వజ, సింహా, వృష, గజములు శుభ యోనులు రాజుగాని, కర గాని 

వారియొక్క. జన్మనక్ష! త్రమును౭డి లింగనత తము వణకు లెక్కించి 

1-2.4_6.8.9 ఇట్లు మూడు అవ్వ సతులలోను శుభ తారలని యరుంగ 

వలయును. మిగిలినవి పనికిరావు. జన్నలగ్నమునకు రివ లగ్నమును 

మనుమ్య రాక్షస గణములను వర్ణించవలయును. ఆదివారము మొదలు 

సూర్యుడున్న నతు కేమునుండి 4-4 నత తేయులు శతంత్వము వుర 

ణము, నాళము, అమృ తము ఇట్లు వరుసగా ఫలములు కలుగునవి 

యని తెలియవలయును. అంశములలో తస్క-ర, నిర్ణన, మండములు 

పనికిరావు. మిగిలినవి శుభకరములు. మూనసారమునందు నును ఇ బే 
తీరున జెప్పబడియున్న ది, 

మానసార కలవ అధ్యాయము 
చెర లింగ స్యాయాది వడ్వర్ష శుద్ధిం కుర్యాత్సరద్వథోకృవత్_ 

మాంనలింగో ఇాన్యస్వయం భువాదిమానంచ 

యుక కృంతథాయాదీని సక్వంన కుర్యాత్ ॥ 163 

చో! 
ag) 



గం. 
ఏవ ఛాగము విస్ 

నవ్నా్యరీష్టనంద వసునంద యుగేన 

చాస్తార్క-పం క్కి రుడు భిర్మునినంద 
యో నిశ్చవృద్ధి ప్య్యయ తారక్ష వార 

యు క్తరచనం హీపవార్థలిం గే 

ధ్యజనూమసింహ శునక వృషగర్షభి 

వసు యోనిర్యథా [క మేణ ధ(జ 

శుభం సశ సృం అన్వేషుయోనిక 

శ (స్రుంవృద్ధిర్మరణం ఫుభావహాం 

నుమంగలమ్ శ్రీకఠంచ సుఖజ్య 

పుమ్మ్క-లాయరవిః తత్ఫలం కమ 

భుక్తి ముకీకి శుభదం సమృద్ధిడం : 

ద్విజభ్యుక్తి నాళ కలహంచ మై తక 

ఆ యాధిక్య్యం చాన్యథాహీనముక్ష 

దాన్గథా చేత్వధికమ్ మృత్యుదా 

నాశ హేతుః ఆయాధికం సంపద 

జన్నడృ గ్వేదహడ్భి (స్త్వష్టనందా న 

సౌరివారం విసృజ్యకృతిమ్యం ఇ 

భూమం శుద్ధింధీరరంచాధనం వేష 
ఏరం'చెవ భ్లుక్తీము కి శుభాంశ వ్ 
యథాంశం యుక్తం చే త్సర్వసః 

ఇతివానసా లేవాస్తు శా స్తలింగ 

26. లింగ నిర్మాణాద 
కాశ్యపశిల్పము 49 
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తేస్క_రం నిర్భ్గనంవండం చాంశకం పరివర్ణ యేల్ 

చేపాంశకం సరి గాహ్యూం శుభమాశంతు సం గహేత్ * 110 

తాః లింగముయొక్క యెత్తును మానాంగులముల చే కొలిచి 

చాలనపుడు కొన్ని యనలనుపెంచి లేకున్న కొన్ని యనలను తగ్గించి 
వమడ్యర్షపలములకు.. దగినట్లు వేయనలయును. ఉత్తేమ లింగా లకు 

అంసులములతో చే గణితోముకుదెర్భనలయు యును. లింగముయొక్కయెతు 

అంగులములను కిచే పెంచి 2/చే భాగింపగా మిగిలినవి అశ్వని మొద 

లగు నకు త్రములగును. 9చే పెంచి 7చేభాగి ంపగా మిగిలినవి సూర్యా 

దివారములగును.  విచెే హాచ్చించి రిచే భాగింపగా మిగిలినవి ధ్వజా 

రాది యోనులగును. శిచే పెంచి 12చే వారింపగా మిగిలినవి ఆయమ 

గును. 9చే పెంచి 10౩ హరింపగా మిగిలినవి వ్యయములగును, శ్వ చే 

పెంచి 9చే వారింపగా మిగిలినవి తస్క_రాది అంశములగును. ఆయ 

సంఖ్య అధికముగను వ్యయసంఖ్య పీనముగను నుండనలయును. 

ధ్వజం సింహ, నృప, గజములు శుభ యోనులు రాజుగాన్సి కర్షగాని 

వారియొక్క జన్ననక్మ తమునులడి లింగనక్షతము వణకు లెక్కించి 

1.2-4.6.8.9 కట్లు మూడ, 1 ఆవృత్తులలోను శుభ తారలని యరుంగ 

మనుష్య రాక్షస స గణములను వర్ణించవలయును. ఆదివారము. మొదలు 

సూర్యుడున్న నమ్యతమునుండో 4.4 నక్షు| తీయులు ' శ! (క్రుత్వము నుర 

ఆము, నాళము, అమృతము ఇట్లు వరుసగా ఫలములు కలుగునవి 

యని తెలియవలయును. అంళములలో తస్క్లర, నిర్ధన, మండములు 

ఏనికిరావు. _ మిగిలినవి, శుభకరములు. వ మానసారమునందునును ఇదే 
తీరున జెప్పబడియున్న ది, 

వమూనసార కలవ అథ్యాయము. ' 

i బై లింగ స్యాయూాది షడ్వర్ష శుద్ధిం కుర్యాత్పర్వథోక్షవల్ 

మసలింగే ఇాన్యస్వయం భువాదిమానంచ 

యుక కృంతభాయాదీని సక్ణం౭న కుర్యాత్ ॥ . i6# 

34 



నహ్న్యారీస్టనంద వసునంద యుగేన వృద్ధా 

ాస్టార్య-పం క్వ కి రుడు భిర్మునినంద 
హానొఫ్టి 

"యో న్ధ ( న్ ఎనుఖె న్యయ 
తారక బారమంశోం 

షడ్వర్ల _ 

యు క్తరచనం పా పవార్థలీం శ 
164 

ధ్యజభూమసింవా శునక వృమగర్షభాళ్చ దంత
ీచకాకక్సే 

వసుయోనిర్వథా ( క్రమేణ ధ్వజసింహహాస్మి వృష 
యో నిః 

శుభం పశస్త 8 అష్నేషయ
ోనిక శుభముది

తేం ప్రురాణెః 169 

శ్ర స్ర్రంవృద్ధిర్మర ఇం 
నుఖావహఠ చతుర్భుద్ధిరూప3 - 

సుమంగలమ్ UY కఠం
చ సుఖవం సువృద్దిడం 

పుష్యూలాయరవిః 
తత్సలం (కమాల్ | 

16) 

భుక్తి ముకక్తి శుభదం 
సమృద్ధిడం సంపదర్భం ధనమృద్ధిడం 

ద్విజభుక్రే నాళ కల
హంచ మైకం 

చోక, వువ - 

దళ ధాఫలంభ వేల
్ ॥ 167 

ఆయాధిక రం చ
ాన్యథాహీనముక్క 

౦ ఆయంహీనం 
! — 

చానన్లథా చేత్వథికమ్
 మృత్ఫ్యుదారిావ

నొం . : 

నాశ హేతుః లయా
ధిక్యం ' సంపదర్థం

_ సమంవో!, .
 | 168 

జవ్నదృగ్వేదపడ్భి
 స్వష్టనంచా

 శుభార్తాభానాం 
. . 

సౌరివారం విసృజ్యకృతిమ్యం 
ఘు 'కిళ 'సైబుద్ధ

దందః ల 169 

ఇహం శుద్ధిం ధీరం బా ధ
నం వశే శైవ శే కళ బంధనం | 

వీరంచెవ భుక్తి కిము క్తి శుభాంశ మ్ 
అన్యల్సేర్వం త్రహ్కర రి 

యఖథాంశ ౦ య
ుహ్వ "కంచే త్పఠ్

వసన్భుద్ధి నాశన
మ్! 

170 

ఇతిమానసా శే
వాస్తు ఇా స్టే

లింగవిధానంనాను
 a 

ద్విపంచాళ ద
ధా పయః 



86 భారతీయ మప శీల్పము 

క్లో స్టపతీశ్చశుచిర్భూ త్వా యజ్ఞ సూ! తో త్త రోన్వితః 143 

(పాగ్యదగ్నిం సమభ్యర్న్య స్విష్టపూర్షాహుతించేత్ 

పతి తిసరం బంధయే శ్రీః త్ లింగవీకేద్విజో త్త తవు॥ 144 

ళ్ళి ప రన రజత కార్చాస స్ఫూతెర్వాహమ యేన నతు
 

(ప్రభా శేసుముహూ సతు లతుణోద్దార. మూచశేత్; మత్ 

పాయస ంఘ్ఫుతే సంయుక ౦ శిఈష్టా నేబలింవా కేత్ . 

ర కృగంధం పరిత్యజ్య గం థా ద్వైరర్బ మేక్ట్థణ్లాః “146 

ర శ్తేనథాతునాలింగ మధ్యేసూూతంతుపాతయుత్ 

ముఖభాగస్యమ ధ్యేతు- నోలంకుర్యాత్ సలవ్ీణం[ 147 

లింగనూ చేననుతిమాన్ సూ త్రవిస్తారముచ్య లే తే 

తా] శిల్చాచార్యుడు స్వానమువేని నూతన యజ్ఞోపపీతమును 

ధరించి పూర్వమువలె అగ్నిని పూజించి సష్టకృద్దో నుమును చేసి 

దీయాకంకణమునుదాల్చీ బంగార పుతీ గ, లేక చెండి డితీగ. అధమము 

నూలుదారము తీసికొని భాగముల (పకారము . _నూళ్ళుషట్టి సూరోక 

దయ శాలమున సుముహూర్త మున లక్షణోద్ధారమును శేయవలయును 

పాలు, నెయ్యి, శీలయొక్క కలయందుంచవలయును. ఎజ్హునిగంధము 

గాని పూలుగాని పనికిరావు మంచిగంధము, మల్లెపువ్వులు, మొదల 

యిన 'తెల్లనపూలు మున్నగువానితో పూజించి. స్కూ తము పట్టిన 

చోట గుర్తులు మా|క్రేము కేసపుతోయి మొదలగు వానితో గయ 

వచ్చునుః నలు నేపుల మధ్యస్థానమును. గుర్తుణజేసి. చుట్టును భాగమూ 

లశు కల్పించవలయాను. ఇట్లు లింగమును వీఠమును సారమును రచిర 

చిన తరువాత = - డ్ 

న్లో భృథన్నూత్రం (కర్తవ్యం లిం గోషూ క (ప్రమాణతః 

స్థాపయేత్తుతదోలింగం (పాగగండాడువిష్ట శే 128 



9వ భోగము GG ప్రో 

లతయేత్ వీఠ కేవి త్తం లింగం సౌ మే నిధాపయేక్ర్ 

స్టాపీలైః కల శైఃస్టాప్య లింగం వీఠంప్చాదాబుదః॥ 188 

గ వైర్ల ంధోదనై కస్టాప్య గంధపుప్పాది భిర్య చేత్ 

లంబకూర్చ సమాయుక రి సర్వాలం కాఠ సంయుత్రమ్॥ 184 

రశేతుళిబికాయాంవా (గామంకృ త్వా (పదథ్నీణం 

తదోజలాశయం| పాపస్య జలాధివాసనంకురు॥ 135 

తా॥ లింగమునుగట్టి నూలు తాడుతో చుట్టి. దారునుతో జేయ 

బడిన వీశ్రమునందు తూర్పున తేల యుండునట్లుంచి ఈ త్రరమున లీంగ 

మును దానికి డహీణమున కలళములను ఉంచి పంచగవ్యములతోను 

పరిమళ దవ్యముత్రో గూడిన. శుద్గోదకముతోను, అభిసే.కమువేసి 

గంధపుప్పాదులతో పూజించి రర్భహార్నమంను కట్టి సమస్తమైన 

అలంకారములనుచేసి రధముపైగా పల్లకి పెగాని యుంచి (గామ 

మున నూశేగింపుచేసి చెటువుగాని, అకు, నదిగాని, జలాధి 

వాసమున కుపయోగము కనుక యింటేడి యున్నను అచటికి దీసికొని 

పోయి ఇాస్తో) క్ర పకారము జలాథివాసమును చేయించవలయును,. 

వూనసార 582వ అభ్యాయము 

న్లో | పీక తారో దయంనాలరి దీర ౦ పౌగుక్క వన్న యేక్ un 14 

నృశ్తాకారంతు పీళంస్య్యా దన్యభాకృతింవర్ద యేక్ . 

వీఠతుంగేతురం: (థంస్వా్య ల్లింగనావాస్య సన్నిళమ్! 1 

లింగతుంగ వి శేప.ంస్యా 'ద్వేశనంతన్న ( సుద్భుభః 

మానమేడ్నహులింగతు చై చె శానేకాది లింగనైః : 145 

నతత్తుసర్వలించేష చా ళా్టర్థంచపరార్థశే 

తన్న ఫ్యేస్టైపయేల్లింగ నూదారళత్నాని విన్యసేక్; = 16 



భారతీయ మహాశీల్పము 

లింగస్యపరితోరం ధే స్వర్ణ వర్తావబంధనం 
అభా వేరజలేనైన శ్యామనాయ 5 సమేనచ!, 

కార యేచ్చిల్చినాసమ్యుగ్ _లింగపకోధమైఃసహా 

స్యా దే కా నేళలిఃగానాం పరాశ్హత్వష్ట బంధనమ్॥ 

"శ్రే (తీబంధనం కుర్యాద్ (ద వన్రిఎగుస్తలాది భిః 

రత్నలిం గైశ్న సర్వెపాఠి స్వర్ణ వ వీళం (పకల్పయేత్ ॥ 

అథవారత్న వీళఠలనా రత్నలిం శే గము పూర్వవత్ 

- యద్యద్ ద వ్యెణలింగంస్యా శ్రే త్ర త్ర ద వ్యేణ వీభకమ్॥ 

నవరాతే ష్ సరయు శ్రీం స్వర్ణ పీఠం పకొల్ప యేల్ 

. యద్య ద త్నేశ్ళోయల్లి లిం తత్తున్నా మ వనాముక మ్, 

ఫీశేతులింగ శేవావి నవరత్న్యెర్వి శే సవ త్రః 

ఏకకర్ల 6 చైకలింగం బహుభి; శైష్బక లీంగకమ్ ! 

వజలింగమితి ఫోక్ కం రత్నాని ఇతికధ్య తే 

వకంబాబహురత్న రచనా నవర శే షో సంయుతన్॥ 

- లింగం యదు క్రరస్యర్ణేన పీశేరత్నాని 'యాూజయేక్ . 

అధవా కేవలం స్వర్ణం పీఠంచా కార యీద్భుధిః। 
rams 

స్వర్ణ లింగమితి్కిపో క్త కం లత్ణం పూర్వవద్భ వేక్ 

ఆ చార్యవా న్న స్తేనవాలింగం శమ్యస్యనాహాంగుల వతు, ల 

147 

148 

149 

150 

Il 

13 

153 

14 

పశ్చాత్ పూజాంతేథా కుర్యాదా చారో కో పదేశవల్ | 

యధోక్న లింగ పూజాయి ఫలంవత్న్యియథానిధి॥ 

నదీపర్యత్ర లింగానాం నై | కైలాసారో వహాణంభ వేల్ 

ఇవాలోకోస్య పూజిత్వం భుక్తి ము క్రి ఫల పడమ్! 

రత్నలింగస్య ' పూజాయా;ః ఫలంము | క్తి (ప్రదాయకమ్ 

స్వర్ణ లింగార్భన మైవం ఫలం స్వర్దాప వ వర్షకమ్! 
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స్వర్ణ వఠంతుతలి 6 గరి ముకాఘునమాధాపి నా 

కల్పయేల్ కర్త వినూ నేన (పళస్పృ (ఆ దోవవర్షితమ్। 159 

తా! వీభము యొక్క విసారముతో సమానమ.గా సాలము 

ఫొడవు కలిగి యుండవలయును. కీఠళము యొక్క. ఆకారణు గుండ 

ముగా నుండవలయును. లింగము యొక్క విస్తారముతళో సమానముగా 

శీను పెన రం|ధమును చేయవలయును, లింగం రమొకు. యుత్తులో 

0న భాగము వేళనము చేయవలయును, బహాలింగము లైనవో పొని 

కొలతల ననుసరించి చేయవలయును. వీఠము నడువు లింగమును 

స్థాపించవలయును. ముదట నవరత్నేములను స్థాపించి లింగము 

యొక్క చుట్టును గల రం ధములను బంగారముతో * పూడ్చవలయును 

లేదా వెం డితోనె నెనకమ్ని చేయవలయును అధమమః రాగితో నైనను 

కమ్మి వేయవలయును. లీక అష్ట బంధములో ఉక్కు-బీడు కలిపి రంది 

ములను కమ్మవచ్చును. నకలిం గ మైనను పంచలింగము లైనను, నవ 

లింగనులైనను అష్ట బంధనమ ఖో బీగించవలయును. కొందరు (త్రిబంధ 

నముతో “హాడ విగింతుష. రత్నలి-ంగం లన్ని టికిని బంగారముతో 

వీఠమును రచించవలయును. రత వీశమునై న, చేయవచ్చును. ఏ 

రత్నముతో లింగమును చేయుదురో ఆ రత్నముతో నే వీఠమును 
రచించవలయును. అయితే నవరత్ననులతో లింగములను 9. చేసిలేని 
ఆ లింగంలన్ని టికిని సువర్ష వీ[శ్రము నే చేయవలయును వ్ రత్నముతో 

వేయబడిన లింగంనకు ఆ రత్నము "వేరు సే వాడుదురు. వకలింగంనకు 

గుం| డని వీఠముచే రచించవలయును. చీక లింగ మునకుబహుకోణములు 

గల వీళముంజెనేని యది వ జలింగ మనబడును ఒక్కలింగ మైనను 

బహులింగములైనను సువర్ణ వీఠమునురచిం'చి యందు నవరత్న ముల 

నుంచదగును. లేక బంగారఆతో నే లింగమును వీళమును రచించిశేని 
యది సువర్ష లింగమనిపించుకొనును, అంగులముల కొలతను చేయు 

2] 
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శ్ న 
నప్పుజు శీల్పా చార్యుని వాస్తకుతో గాని, ఆయన శిష్యుని హా 

ముతోగాని అ్నిర్గగులములను నీర్ణయించవచ్చును. పూజను ఆఖా 
ర్యుడు చెప్పిన పద్దతితో చేయవలయును. నదీ పర్వత  లింగముల 
యొక్క పూజ్మవలన వైలాస (పొ్త్ కలుగును, ఇవా లోకము 

నందును భు కిమక్సులు లభించును. రత్నలింగమును పూజించుట 
పలవ మోక్షం లభించును. నువర్ష లింగమును పూజించుటవలన న్నగ్ష 
ఫలము లభించును. మువర్థ వీఠమున లింగము ముత్యముతో సుమా 
నమెన లావుగలిగియున్న జాలును, ఏ రత్నము వెనను దోషము లేని 
డానినిగా జూచి లింగమును చేయవలయును. 

కాశ్యప శోల్సాము : 59వ పటలము 

| జయదంచతుర శాంతం యోన్య్యా కారం! పజాకరం 
శాంలతిఃసాఏదనురాకా రే గుణా శంరిప్రునాశనం 43 రథ్ అ 

ఎవ ఎడద 9 వర్ధమానంతువృ త్తంస్యా త్పంచా(కొంతున్ట్రీ సుస్టైదం 
షట్్క-ణంరోగనాళంస్యా దెవమేవ్యకవూాద్విదుః॥ dik 
(అనుబంధము 6 నుండి 11ప పటము వణకు చూడుడు 

2/౧౧ వృషభలక్ష్తణము 
త కాన కప శిల్పము 45వ పటలము 

* ఆడాతుపరివారాణాం వక్నే్యేవృవభలక్షణమ్॥ తీర 
__ తుంగేపంచదశాం సేతు ఏ కాంళంఇచాంగ లంభవేత్ 

చళ్యారింశాంగులాయామం గలాత్స్భృసావసానకమ్॥ లి6 
మూర్దాడిగలపర్యంతం వరమా తముదావ్యాతన్ 
తస్మాద్దీ) వో చ్చ మష్టాంశం పూరో్య క్షంషోడశాంగులము॥ త్రి? 
ఆారుదీర్ణ ంచతుఃస్థానెయణ్నా తంపరికీ రితమ్ 
బానుమానంద్విమా (త్రంస్య్యా జింఘామానంవడంగులికు॥ తిక భురమానంద్విమా। త్రంస్వా తుంగ మేవం పకల్ప యేల్ 
కర్టంగాంతరంతువస్యంశం శృంగోచ్చంచతురంశకమ్॥ ల్ 

3 

కష 



వ భాగము 
31 

శృంగమూాలవిశాలంతు చతురంగులముచ్య తే 

అర్థాంగులంతే భూస్థ్వ్యాగం చవొస్టిసం నురాలాత్ కృళం 

[కమాతీ్ ॥ ద్ని 

కించిడగ్మకసమాయుక్తా శృంగ మభ్యంత రేజుధః 

'లలాటదా్రాస ఉనంవాెంశ ౦ ముఖ వా్థసంళ రాంగులమ్శీ 41 

భునందతత్చమం ఖ్యాతం నే త మేశాంగులంభ చేత్ 

నే తమధ్యలలాటోచ్చం వేదమా। తముడాహృతమ్॥ 42 

నే తాత్క_ర్థాంతపర్యంతేం పంచాంశో ంకర్ట దీర్ణ్యక 6 

కద మూూలనిశాలంతు ది్విమూా తమితివిన్య తే! 4 
af యి 

ము ధి వొన్టసంచ ళుర్గా శ చ వు (గమంగులవి స్త తమ్ 

ఘనమన్తా గులంఖ్యా్యాతేం 'ఘూణంసార్దాంగులాయత మ్ 1 44 

Co §స నముకాంగు ల్యఖాళే ౦ గోజితత ఎచుముచ తే 
ల | 

అంగులంనాసికాదడూర్ల (౦ తుంగమిత్య భిధీయ తే; 45 
గ 

అస్యంపంచాంగులాయామ మధనోష్టంద్వయాంగులం 
స 

(తిమ్మ తం-వో గరోస్టుంచ యు _క్రితఃకల్పయేత్ (క్ర్షణూత్॥ 48 

జహ్వాయా మవి శా లోచ్చం (తి జ్వ్యేశాంగుల' ర్వ చ్చే 

(గీవవ్యాసోదశాంశే స్వా తృస్మూలంద్వాదశాంగులమ్!। 47 

వృష్ట్మ గీవస్యమూలస్య వ్యాసమష్టాంగులంభవేత్ 

పృష్ట (గ్రీవాగవిస్తారం పడంగులము దాహాతీమ్।। 48 

కకుదుచ్చంచతుర్చా(తేం త స్య స్యాసంపుడరిగులమ్ 

(గీవసా్య్యా గఘన9 చాపి అభ్య న్హాంగుల ముచ్య తే॥ 49 

శ ర్రీరేముధ్య మే వ్యాసం చతుర్నింశాంగులంభ వేత్ 

అప రేవ్యైసం భాన్వంళ ౦ శక్లియుక్యాసమాచ గెక్1! ర్ట 

వూర్వపాదోరుమూలస్య వ్యాసంపంచాంగులంభ వెత్ 

తదూర్ధ్వ్య్యగంఛతుర్భా తల జంఘానరాల౦చతత్స్పవుమ్
।। 61 
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జంఘా గంగుణమా (తేంస్య్యా త్వాొన్హాగ్న ్రంళ్ంబఖురాఃస్టృ ఎల? 

అపరే-చోరమూలంస్యా దారాసం వేదం, కమూాత్ కృళ మ్, గ్ల 

అ|గమష్టాంగులం వ్యాసం వ్యాసంవరాల ంవడంగులన్ 

జంఘా గంచతురంగుల్యం ఖుర వ్యాసంయు గాంళ కన్ సి 

డాౌరుపఠి చాంగులాయామం జూనుదిర్జంద్వొినూ _త్రకమ్ 

జంఘాపంబారిగులం దీర్గం (తిమూ | తంఖురవమూనకమ్॥! స! 

పుచ్చజ్వ్యాసం| తీమా(తంవా మగాలా రో సార్లమాత్రకమ్ 

పుచ్చంజంఘా[ గనీమాంతం వాలయేత్తువి శేవతః" సక 

పుచ్చా కేళ సహిత వ్యాసం వేడాంగులఅభ వేల్ 

మూలా గం చైళమూ తంస్యా త్క్యేళదీర్ల 6యుగాంగులమ్, 50 రా రం 

బీజాయావమువిశాలంతు సర్వంవహ్న్య్యంగుల౦[ కమాత్ 

ద్విమా _తంఘనమిత్యు క్రోల "నేఫాయావమల యుగాంగులమ్. స్ట్ 

ఉదయాదంగులవ, త్స నునమిత్య భిధీయ తే 
స్థేతంవాశయితేంబా౭_పి ప ద్నెవాభ్య దవీఠ క్ర వి 
సుధామృ చృర్క రాభిర్యా శిలాలోహో త్త మేనవా 
స్గ్థర్హ జం క| నుజంబా2._వీ లోవాజంనృవభాంకురు!! ఫ్ 
కించిద్దినంవక ర్లవ్యం నమానోన్మాన పమాణశే 
తేదాకర్తుస్తుక_ర్ర ల్రత్యే తస్నాల్ల కముణమన్విత మ్॥ ర 
కర్పవ్వం విపరీతంచే దింపరీత ఫల పద మట ఖా 60తం _2ెట్రం “టి సపరీత ఫల పదం వృవల వేణంఖా్యాతం 

| 

తొ! పరివార బేవతలలో మొదట వృషభ లకణమును నొప్పు 
చున్నాడు, ఎత్తును 15 భాగములు చేసి బకొ్కాాక్కా భాగము 1 అంగు 
లముగా భావించవలయును. చెడ నుండి వీపు చివరకు 40 అంగుల 
ములు. తలనుండి మెడవబకు 4 అంగులములు అచ్చటి నుండి 
యెత్తు 8 అంగులములు మెడ మొవలు అొమ్ముు వరకు 

౨ 

16 అంగుల 
ములు తొడ పొడ (నాలుగు భాగనులు) 6 అశగులములు 
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మా కాలు 2 అంగులములు పిక్కు_ పొడవు 6 అంగులములు గట: 

ము రి అంగులములు క"మ్ములసందు ర అంగులములు కొమ్ము 

యెత్తు 4 అంగులములు కొమ్ము ముక మొదలు విసారము 4 అంగు 

అలములు కొమ్ము రమొక్్మ- 'చివరలావు పే అంగులము మొదలు నుండి 

చివర నణకు (క్రమముగా సన్నమై యుండవలయును, కొమ్ములు 

లి 
కొంచము లోపలికి వంగి నట్లుండవల యును. నొసలు విసాఠము Gg 

అంగులములు ముఖము స్సారము ఫ్ అంగులములు లాన్ర క్ అంగుల 

ములు కన్ను 1 ఆంగులము కన్నుల నడువు నొసలు యుక్త శీ ఆంగు 

లములు, కన్నుల నుండి చెవుల వణుకు 5 అంగులములు చెవి పొడవు 

5 అంగులనులు చెవీ మొదలు విస్తారము 2 ఆంగులములు ఇెని 

మధ్య విస్తారం 4 అంగులములు చెవి యొక్క. చివశ విస్తారం 1 అంగు 

భము చెవి మందం 1 అంగులం ముక్కు పొడవు 1: అంగులం 

ముకు కరం ధం ఏస్తారము 1 అంగులము ముక్కు (కింది చాజః loo? 

లం ముక్కు. పైన యత్తు 1 అంగులం నోరు పొడవు 5 అంగులముల 

(కింది "పెదవి 2 అంగులములు పై సపెడవి లీ అంగులములు నాలుక 

పౌడవు శి అంగులములు నాలుక విస్తారం 2 అంగులములు నాలుక 

మందం 1 తొంగులం మెడ విస్తారఠి 10 అంగులములు మెడ మొదలు 

19 అంగులములు -ఐనుక మెడ యొక్క మొదలు విస్తారం రి అంగుల 

ములు "వనుక మెడ చివర విస్తారం అంగులములు మూ పురముయొత్తు 

4 అంగులములు విస్తారం 6 అంగంలనులు మెడపైన లావు మేసే అంగు 

లం దేహము దమొక నడువు విస్తారం ౨4 అంగసలములు మోదగాని 

దిసవగాని విస్తారం 19 అంగులములు ముండు శాలు తొడ ముద 

లున విస్తారం 6 అంగులములు దానిపైన చివర 4 అంగులనులు 

ఫిక్ష_ మొదలు ఉ అంగులములు పిక్క చివర లి అంగులములు 

గిట్టు చివర ళ్ళ అంగులములు వెనుక తొడ మొదలు పిస్తారం 4 

అంగులములు, (క వు ముగా. తగి యుండవలయును, నుఠదు 
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8. అంగులనులును మొడలు 6 అంగులములును పిక్క. చినర 

4 అంగులములు గిట్ల విస్తారం 4 అంగులములు తొడ పొడవు స 

అంగులములు మోకాలు పొడవు 2 అంగులములు పిక్క. పొడవు స 

అంగులములు గిట్ట ఎత్తు శి అంగులములుతోక మొదలు విస్తార ము 9 
అంగులములు మొదలుపైన 1కి అంగులం తోక పిక్క యొక్క! చివర 

వజకు ఆనుకొని యుండవలయును. తోక చినర వెం డుకలతో గాడ 

విసాఠఆ 4 అంగులము లుఃడవలయును, మొదలు చివర 1 అంగుల 

ముండనలయును. 'వెం్యడకల పాడను 4 అంగులములు వృవణాములి 

పొడవు విస్తారము తి అంగులములునుు వుందం లి అ.గులముఉసును 

చేయవలయును. మగ గుటణీపొడను 4 అంగులములు చివర నుండి l 

అంగులల లావు కలిగి |వేలినలె నుండవలయును., నిలుచున్నట్లు గాని, 

పరుండినట్లుగాని, పద్మవీళమునగాని, భో దవీశమునగాని, ' నున్నము 
మన్ను యొణిపతాయుి, తాయి, లోవాం మొదలగువానితో రచింప 

దగును. అందును సువర్ణం రజతం, తామం నితో చేయుట 

శ్రేష్టము. ఎత్తు లావు మొడలయిన కొలతలు కొంచెం తక్కు వగా 

గావి, కొంచెం అధికముగాగాని చేయరాదు. అటుల వేస్టిశేని శుభ 

ఫలములకు బదులు దోషములుకలుగును. ఇట్లు వృషభనును రచించ 

వలయును. 

శిల్పరత్నం ఉత్తఠ భాగం 21వ అభథ్యాయమున 102 శ్లోకము 
లీతీరుననే యున్నవి. అట్టి అసంపూర్తి లతణమును వదలివేయడ 

మెనది. 

మానసార 62వ అథా్యాయము 

నో వృషభస్యలక్షణంసమ్యు న్వత్యు తేవిధినాఒ ధునా 

వాయోరభీముఖం స్థాస్య (పయేత్ )వీశేవాధోత్స వేఒపివా॥ 1 

వివూ నేమండ వేవాఒవీ చారో పరిపరిన్య సేత్ 

ద్వారతుంగసమం శిన్టం (తిభాగంమభ్యమంభ వేత్ ॥ a 
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కన్వసంతుద్వి భాగం స్వా త్తి) విధంవృషభేడయమ్ 

వకహా స్తంనమార భ్య చైకవాన్తేనవర్థనాత్ ॥ రి 

సవహస్తాంత ము తేధం కన్యసాది తీయలఠల( త్రయం 

పంచవింళ 0 గులమారభ్యది(దగ్యంగులవివర్గనాత్ ॥ ర్తీ 

ఏక 8ంళ తీమా| తాంతేం యత్ శుభాయాదిసంభవన్ 

చేరో కేధభసమం| ఇష్టం కర్లాంతంమభ్యమంభ వేక్ | గ్ట్ 

చాహ్యంతేంకన్యసం హో క్త ముత్సవంపృషభోతయమ్ 

వీభాయా మే త్రీభాగైక ౦ కీ శతారసమంతు వ్యా 

పీథతారంత్రిపొదంసాా్యా త్రి) విధంవృవభోదయమ్ 

పాదాదుష్రీవనీమాంతం స్థానకంమా నసంగహమ్ 7 

స్థానకంశ యగంచా2.పి లోవా జేవాళివే౭ దవా 

దాశ్యాఖాసర తేన సుథామృత్ శర్క-రాదిభిః 9 

ఘనంవా౭-ప్యఘన౦వా౭-పి కర ర్యాత్తుశిల్చవి త్తవః 

వవంతునృష భో ల్సేధం పంచాదళా౭గులంభ వేక్ ॥ 9 

ఉష్మీపాత్తుగలాగాంతేం దశమా(తం| పళస్యతే 

తసా్యాథోవసు భాగంస్య్యాద్ (గీవతుంగమితిస్మృతమ్॥ 10 

తసా్యాధశ్చోరు మూలాంతం ఫోడశాంగుల మేవచ 

పుడంగులం-వొ రు దైర్హ్యం ద్వినూ తంజానుతుఠగకమ్ః॥ 11 

_జంఘాదైర్హ్యంచ పసమం ఖురో ల్పేధంద్విమా( తకమ్ 

(గీవాత్తుపుచ్చుమూలాంతేం చత్వారింఛాలగులాయతమ్॥ 19 

శృంగాయానుంయుగాంగుల్యం శృంగ తారం తినమూ (తేకష్ 

తదాస్టాంతైక భాగంస్యా చృృంగా గస్యవిశాలకన్। 18 

ఫాల తాఠంనవాంగుల్యం ముఖ తారంశ రాంగులమ్ 

తత్సమంచోచ్భ్యయంకుర్యా న్నే తాయావమంద్వ 

యాఠగులమ్॥ 14 
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ఆధ్యర్థాంగులము శే ధం నిర్షమంభబార్ణమా తకం 

నే తమ భ్యేముఖాయామ ముష్టాంగులమితి స్పృతమ్॥। 15 

తస్మాత్ళ్ళ కాటి కాంతంస్య్యాత్. వణ్శాత )౦తదు డాహృతమ్ 

శృంగ మధ్యంయుగాంగుల్యం భాలతుంగంత శ్రైవచ॥ 16 

నేతదగయోశ్సమూలాంతం వేదవ తాంతరంభ వేల్ 

శరాంళం శో, త దైరృంస్యా వచ్చో తమూలంద్విమా[ తకమ్। 17 

తేత్సమంవి స్తృతం చైవ మధ్య తారంయుగాంగులన్ 

శివాంశ మ గవిస్తారం నామర్గాంగులంభ వేత్ ॥ 18 

అధ్యర్గాంగులంసం పో క్రం నాసీకాయామ మేవచ 

అంగులంనువిర తారం తత్పమంనాసి కా గకమ్॥ 19 

పంచాంగుల మూ స్వ్యాయతీం చో త్తరోస్ట 6 తిమా। తేక మ్ 

అధరోష్టంద్విమా_ తంస్యా జ్రహ్యయామంగుణాంశ కమ్! | 

తద్విస్తారంద్యిమా [ తంస్య్యా త్త త్తదర్దంతద్దనంభనేత్ 

(గవతారంతుపంచాంళం మూల తారం _తిమా-[8కమ్? 2] 

పృష్గగీవస్వమూ కేతు ఘనమసన్టైంగులంభ వత్. 

అ గంపుడంగులం చై హౌవ కురా దా్య్యాసం ంమడంగులమ్! 9 2 

తదు క్సేధంచతుర్భా తం (గ్రైవాయాఃలంబనంబుధః 

మూలమథ్య్యా గవిస్హా కారం వేదబంధకలాంగులమ్॥ 23 

ఘునమస్థాంగులో మే పేతం కుర్యా త్తి త్ర తంవయోజయేత్*. 

(గీవాయాఃపురతోబింబం మూల వ్యాసంద్యయాంగులమ్ ॥ 24 

వా ప్రద మాన్మూర్ణ పర్యంతం. తదుచ్చంద్వినవాంగులమ్ 

. పృష్టాచ్చంమనునూ తంస్యాత్ పృష్ట తారంచతు శ్ర్రయమ్ 25 

పృష్టోరుమూలవిస్తారథ దళశమా। తం పళస్య లే 

మధ్యమఃచాష్టమా[తంస్యా ద [గంతుచతురంగులమ్ | 96 

క రాంగులంచోరు చెర ర్ల ష్టం స్వాజ్ఞానుతుంగంకలాంగులం 

జంఘాయామంశో శారిగుల్యం ఖురతుంగంది(నూా | తకమ్॥ 27 
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శో 
య 

సార్లవహ్న న ్రింగులంజాను విసారం 'పరికీ ర్లీతేం 

ఖరాయా మంద్వివూ-(త్రంస్యా త్పుచ్చమూలంద్వి 

నూ తకమ్; 28 

అపరోరుదద్ యోర్మ భ్యే ముమ్మ- *ఫోదరాన్వితమ్ 

స్కంధ తారంవడతిగుల్య లి తస్వాధ ఊరువి స్పృతమ్స్ 99 

మూలం వేదాంగులంపో క్ర నుగంసార్భగుణాంగులన్ 

జాను తారంగుణాం గుల్యం త థాజంఘావిశాలమ్। 0 

సార్గంవాద్య్యంగులంవాసి తేత్సమంతేత్ ఖుకంభ వేళ్ 
"శేషంయుక్ర్యాచసంయు క్తం స్వత వన్థేనకోభితన్, 31 

శ్వేతవర్డ నిధంభ ద మ, గంహికృష్ణ సథూమవత్ 

నేదపాదఖురెరపికర్ణ యో! శ్వేతశ క్షసమ్మ గమనోవాకం! లిపి 

శంఖళ వ్యైఃతుణమర కంచవూాలా కర్త బం భర్త 

రుదాశీమాలా 

అన్వ్యైరుక్త కం కింశుక పుష్పుడా మె? . 

వంశ సో ర (వ్యాను చర్చాభిరానుమ్! 83 

భృంగకోలకలలాటపట్టుథ్భవ్ ప త్రవల్లిబహురత్న కోభితక 

శర యోర్యపుః పార్వ చామ నైః వావనూపఫ్పురస 

ఇతినూనసా శే వాస్తుళాశ్నేస్తే ) వృవభల కణవిధాంనామ 
గ అ © res | న ద్విష్బుతే యా౭._భ్య్యాంః 

'తా॥ వృషభమును రచించుటకు లతణమ-లను కొలతలను 

పెష్పుచున్నా డు, వాయన్యమును జూచునబ్లు పడమర నుఖముతో 

వీశము సెనగాని యుత్సవము చేయుటకు దగిన ళకటముపెగాని, 

లం. ఏమానమునగానిి మండపమునగాని, వార శేఖ నుంచవలయును 

18 
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ద్వారము యొక్క 'యొత్తుతో సమావము శేంప్పము.. ద్యారములో 
ముస్పాతికనందు మధ్యమము. ద్వారము యొత్తులో సగము అధమము 
ఇల్లు వృషభము మొక్క యెత్తును కి విధములుగ జెప్పబడియుం డెను. 

1 హస్తము మొదలుకొని 1.1 హస్తమును పెంచుచు ఇట్లు 9 హ స్ట 

ముల వణకు ఎత్తును 9 విధములుగా జేయవచ్చును.. ముజతియు 29 

అంగులములు మొదలుకొని ౨ అంగులముల చొప్పున పంచుచూ 81 

అంగులముల వణకు గణిత (పకారం శుభాయము Xల కొలతతో 

రచించవచ్చును. మూల ఏర్పాటుతో సమానమైన యెత్తు చేయుట 
"సేస్టము. చెవితో సమాన మైన యెత్తు మధ్యమము. భజములయొత్తు 
ఆఢమం. ఇట్లు ఉత్సవమునకు వృషభం యొక ,- యెత్తును శోయవల 

యును, పీఠము యొక్క పొడవును కి భాగములు చేసి "ఆరదాక భాగం 

గాని వీఠం యొక క్క విసారముతో సమానముగాగాని, వీఠ విస్తార 
ములో ముప్పాతిక వంతుగాని యిట్లు తీ విధములుగా వృషభం 

యెత్తును చేయవచ్చును. వాదం మొదలుకొని కొమ్మల చివత వజకు 

స్తానకము చేయవలయును జ్ఞానక ౦గాని, ఛయనంగాని, . వెండిబఠ గారు 

మొదలగు లోవాములతోగాని జాతితోగాని, దారువుతోగాని, 
మందమైన వస్త్రం మాదగాన్సి రత ్ నముతోగాని, ; సున్న పు పాకముతో 

గాని, మట్టితో గోన, మెబపణారితో గాని, నిండురూషనముగాగా ని, 
జేక్ర యుకనెప్పు' 'మాగ మే కనుపశున టై రూపముగాగాని, శిల్పా 

చార్యుని యిహ్లోనుసారముగా రచించవచ్చును. అట్లు _ వృవభాం 

మొక్క యెత్తు అగును. కొమ్ముల చివరనుండి మెడ చివర వణకు 

10 ఆంగులములు, దాని కింద ర భాగములు మెడ. యెత్తు “దాని 

దిగువ తెడ మొదలు వటకు 16. అంగులములు త్డ షాడన్రు 6 

అంగులములు మోకాలి యెత్తు 2 అంగులములు పిక్క 6 అంగుల 

ములు మోకాలి యెతు 2 అంగులములు పిక్క. 6 అంగులముల 
పొడవు గిట్ట యెత్తు 2 అంగులములు మెడ నుండి తోక ముుదరలి 
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గట్ల పొడవు 2 అంగులములు తోక మొదలు 8 అంగులములు దైనుక 

రెండు తొడల నడుమ నృషణములు మేఢిం పొట్ట రచించవలయా నూ 

మూూఃపు విసారం 6 అంగులములు దాని | కింద తొడ మొదలు నిగా 

రము 4 అంగులములు చివర ల్ అంగులములు మోకాలు విస్తారం 

శి అంగులములు పిక్క విస్తారం కి అంగులములు గిట్ట lL భాగము 

కేక ౨ భాగములు చేయవచ్చును. మిగిలిన పనులు ఆలోచనతో చేయ 

నలయును. తెలుపువన్నె ముఖ్యం ఫొమ్ములును, గిట్టలును నలుపుగా” 

గాని సీలముగాని చేయవచ్చును. చెవులు తెలుపు యొటుపు కలసి 

యుండవచ్చును. మెడలోని దండలు తెలుపు వన్నె కలిగి యుండ 

వలయును, కర్ణ బంధముగాని కర్ణమున ర దాకమాలగాని ర్రచింప 

దగును, వేటు (పదేశములయందు ఎజ్జిని పూలదండ లుండవచ్చును. 

నొసలు పట్టం పతీత ల్లీతోగాని, రత్నహారములతోగాని |పశాశించు 

నట్లు ్స రచించవచ్చును, వృషభం యొక్క_ వెన్ను పె పులితోలు నుంచ 

వలయును. చెవులు .వింజామరమువలె నిక్కి యుండసలయును. పాదము 

లకు నూ పురములను రచించనలయును. 

_ అపరాజిత 905 వ సూూతీము 

ల్ల నందీశ్వరంకతోవజే, ర యదు 'కంపూర్వ మేవహి 

తస్యస్వరాపసంస్థానం క థయామితుసం పతి 6 

(బహ్చాద్యంవిమ్ణు భా గాంతం కల్ప యేత్తుస్వ- వోచ్భయక్ 

పాదాధికోభ వే జ్టేవ్యః కనివ్యఃపాదవర్తిత | 7 

తదుచ్చయంచవిభ జేత్ భా?ాఃపంచేఖ శేవచ 

తత భాగ పమాశేన స ప్రభాగాయతోభవేత్ ॥ 8 

ది ఏకొగంచభవే [ద్వ క్ర మాయా మే- చోచ్చయంనిదు 

అధేోభాగేవు స్త్ స్వ భోగసూ. శేచస కి కనీ 

శృలగంపాదంతువిస్తా శే విస్తారాదుచ్చ) యోా౭_ధికః 

Ke 
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బాన మేకంభ' వేద్రీగ చా పృథుక68బలతఃసవా 

అనో భా గేమ స్తకాచ్చ పృవ్వస్క_9 ధంచభాగిక న్ 11 

(విభా గాయతక ౦ పృష్టం (తిభాగంపృృధుకుక యోః 

ద్విభెాగముమ్భైరుదర ౦ పరమూరుతేద్ విస్తృతమ్॥ 12 

బాహాుల్యంఫాగ మేక ంతు జంఘాయుగ్నారిశ కాయ తా 

అర్షభాగైకమగంచ ఖురి కాజార్లభాగతేః॥ 13 

స్రచ్చమరాలం భాగ పాద నుుగరికుర్య్యా త్రేదర్లతః 

చతుర్భాగాయతే8 పుచ్చుం భాగైకంచాగచానుఠమ్॥ 14 

తదు త్త్రమంచసోత్సాహం పాధైకం చోచ్చిితం క్రమాత్ 

ఘంటాచా మఠఘర్థ్హర మా*లాలం కార భూపీ.తమ్! 15 

శృంగాభరి ణమ మ్యేవం కుండి కా గస మోదకా 

మోదకావృసవక్తా)* 9) తావ్వవ్చైవముపస్కంమ్। 16 

(పాొసాదమానత శాంతే ర్లింగస్టానాదికల్ప్సీతమ్ 

వకద్వి తిచతుఃపంచ వట్ సప్తాంగుల కాంత శే॥ 1 

మూర్తి ర్తిసా నేతుక ర్రవ్యా వళూల _న్తంభెళ్చతుమ్కి కా 

వృషస్య వోచ్చ)ి యః కార్యో విష్ణు భాగాంతదృష్టికంః డేలీ 

పాదంజానుకటింయావన దఠ్చాయావాహనస్కదృక్ 

గుహ్యనాభి స్తనాంతేం వా సూ వ్యోమ స్పనాంతకమ్॥ 19 

విలో మేకురు లేవీడా మధోడృన్థి :సుఖక్షయన్ 

స్థానంవాన్నాదూర్థడ్భష్థీ 8 స్వస్టానేము క్రిడాయికా। 20 

ఇతినూ శ్రసందానగుణక రి (పకాశ(పోక్ర క్ర శ భావన చే 

వాచార్ రో కాప రాజిత 3 పృచ్బాయాం చండీశ్వర (నందీశ్వర) 

వృషవభలతణాధి కారోనామాస్టో త్తఠ ద్యిశతతమం సూ తమ్॥ 

"తాః పూర్వ ఫొ స్ర్రముల (పకారం నందిశ్వర లక్షణములను 

చెప్పుచున్నాడు, వృషభ ము దయొక్క.. యెత్తు _బహ్మ్నసానము మొదలు 
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విష్ణు స్థానం వణకు చేయవలయును. అంతకంకె శ భాగం అధికముగా 

జేసిన యొడల శేవ్షము, లేక శ భాగలి తగ్గించిన యెడల ఆభధమమి ' 

అని తెలియవలయును. వృషభము యొత్తును $ భాగములుచేసి పొడు 

7 భాగములు చేయవలయును. ముఖము పొడవు యొతు 2 భాగములు 
తలయొక్క- దిగువథాగ స్యూత్రమున తొడ కొమ్ము క వంతు విస్తారం 

కలకు యత్తు అధికం కొమ్ము దిగువ క భాగమున చెవి క భాగము 

కలిగి యుండవలయును. మెడ 1 భాగం గొప్ప గంగ కేలుతో గూడ 

తలయొక్క_ దిగువ (పచేశమున ఏ్పఫు మూపురం 1 భాగం వీపు శీ 

భాగముల పొడవు ఏపులావు పొట్ట లి భాగములు పొట్టనుండి చున 

యెత్తు 2 భాగములు వెనుక తొడ విస్తారము మందం 1 భాగం పీక 

పొడవు 2 భాగములు మోశాలు ప్ర భాగము గిట్ట “భాగం తోక 

"మొదలు a భాగము వైన అందులో సగం విస్తారం సశ వాడవు 4 

భాగములు చివర వెండుకలకుచ్చు 1 భాగం సంతోవముతో నుండి 

నట్లును, ముందు ఒక కాలు నిలువ బెట్టినట్లును సుంటమున్వలుకూా ర్చి న 

పమ్లెడయును. కొమ్ములకు అంద మెన అఆభరణములును" సన్నని మెడ 

గల చెంబు పైన మోదకమ-న నున్న ప్రమభం యొక్క నోటిముందు న్ 

ములును. జట్లు అంతటను అలం శారముగ రచించవలయును. ఆఅ 

యము యొక్క కొలత ననుసరించి లోపల లింగం మొదలగు న్తైానము 

లను కల్సించవల యును, 1_2_3_4-5-_ 6.7 అంగులము మలతో మూ రి 
అం టో 

స్థానమున (పథాన స్తంభములతో నంది యెత్తునకు ఇుగా నుం 
a. 

నట్లు మండపమును రచించవలయును. లింగము నందలి విషు సానము చ 
ఐ థు 

చూపు తీగులునట్లు నంది యెత్తును చే నేయ వలయును వపా:౦ం మోకాలు 

నడుమ. నాభిస్టనం ఈ |పదేశములలో దిగువ చూపు దుఃఖ పవముపెపె 
మూపు స్టాననాళము కినుక సమ్మ పదేశమున చూపు ఉండున ల్లు 
వృషభమును స్థాపించవలయును. 
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(అను బంధము 18 నుండి 21 వజిస గల పటములు మాడుడు) 

" 28: చండనాధ లక్షణమ్ 

అపశళాజిత 208వ సూ. విశ (క కోవాచ 

అభాతఃసం[ పవమ్యామి నంది కేశ్వరలవణమ్ 

పాదోనోవా(తిభాగోనో వీఠకోచ్చ యమా నతః। l 

ఉచ్చి'యేచం డకంకుర్యాత్. సూలంభిపహ్మాశనంతథా 

కిబుంతంచతభామా కం. వికృతాననమూార్ల (గమ్! లి 

చండికా కేవై శవ నిబద్దోపరిచండికా 
వార కేయూరసంయు కం కంక ణా భా రమలంకృతేమ్॥ వి 

పడత శ్చాష్టమంగ త్వా తపనాకంపడ్నాకృతిమ్ 

తుచకంభ (దకం చెప హాంసంవావర్ణ వకా నక మ్; | 
న! 

జగత్వ్యుపరికు ర్యా ద్వ భాపానెవావుతే స్తథా 

వవంవిధంతుక రృవ్యల చండనాథస్యల వీణమ్; స్ట్ 

త్రా॥ నంది కేశ(రుని ల&ణమును చెప్పుచున్నాడు, రీళము 

ననుసరించి యతును చేయవలయును, బలిసిన _ శరీరమును భయం 

కరమెన ముఖమును అందము లేక పెకెత్తబడినదియును. తేనెను 

'శాగుచున్నదియును ఆగు మొగమును, పైకి రేగిన తల వెండుకలును 

అ తల వేడుకలతో గూర్చుండిన చండికయును, మెడలో హారము 

లును,  బొహుపురులును, కంకణములును, పొడనూపురములును, 

ఎఆని కన్ను లును, రుచకము మొదలగు జగతులయందు ద్వారమున 

శడమవె పున నుండునట్లు రచించవలయును., 
, | చా > 

x లూ రులు 

అపర్మా21లివ సూ. విశ (కరో్టచాచ 

NC మాతులింగంచనా గెం| ద డమరుంశూల మేవచ 

నదీముకుటకో భా ఢ్యః సర్వాభరణ భూవీతేః॥ 
1 
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ఖట్యాంగంచక పాలంచ డమరుంభీజపూరక మ్ 

దంష్టా)కరాలనడనో మహాశాలస్తుదకీకే॥ లె 

తా నందీశ్యారునకు కిరీటమును సమః స్టమెన ఆభరణములునుూ, 

మాదీఫలము నాగపాఠము డమరున్ర శూలము కలిగి (పాగ్ డ్యారము 

యొక్మ- యెడమ వెపు నుండవలయును. మహాకాలునకను సమ స్ప 

మెన అశరణములును కిరీటమును ఖట్యాఠిగము, కపాలం, డమరువు, 

అమృత కలశము, భయంకరమైన ముఖం కలిగి (పౌగ్ద్యారము దెయొక- 

కుడివైపున నుండవలయును. 

30, దక్షిణ ద్వార (పతీహారులు 

క్లో తర్ణనీ త్రిశూలం చైవ గదాండమరుకంత థా 

శరంబోవామళాగే గే భృంగిణందటీ కేస్టృతః॥ త్తి 

గదాడమరుఖట్యాంగం తర్జనీవామహా స్తే 

ఉభావాదవీ ఇచ్వారే భృంగీదతీణతః శుభ: . త్తే 

తొ దహ్నీణ దారం యొక యెడమ్మ పక్క. శూరంబుడు 

తర్జని (_తెద్దు) (తిళాలము, గద, డమరుకము, కిరీటం సమ స్త భూవ 

ఇములు కలిగి, యుండవలయును. కుడి (పక్క ను భృంగి కిరీటము 

సమ స్తమైన భూషణములు, గద, డమరువు, ఖట్నాంగోము, తర్చని, 

కలిగి యుండవలయును, 

క. ఎన్చిమద్య్యారి పితీహా హారులు 

నః తీకూలండమరుం చైవ ఖటా(ంగంటీజపూరకమ్ 

పశ్చి మేదుర్నుభోవా మే త్ద్వ క్త )౦గో ముఖాకృతి! ర్ 

సళ్చిమచ్వారి కార్యఃస పాండురోజస్యాధదశ్నీ కో | 

ఖట్యాలగంచళపాలంచ దమరుంబీజ పూరక మ్॥ 6 

తౌ, పళ్ళ్చ్మ డ్యారము యొక్క యడమవైపున దురు ర్ముఖుతు 
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గోముఖము కిరీటము సమస్తాభరణములు |తిశూలము, డమకువు, 
బ్వాంగోను అమృతేకలశే ము కలిగియుండవలయును, కుడివెపున 

వొండుచుడు నో ముఖము, కిరీట ము సమసాభరణములు, ఖటా్యంగము 

కపాలము, డవురువు, కలశము కలిగియుండవల యాను, 

32. ఉత్తరద్వారపుతీహారులు 

కో! మాతులింగంవ్చుణాలంచ ఖటా్యాంగంపద్దఖండకం 

సితశ్చెవో త్త రద్యా నే వా మేవైవవ్యవస్థితః। ర 

పద్దుఖండంచ ఖట్యాంగం మృణాలంబీజపూరకమ్ 

ఆసీతో దశ్నీ జేథా గే ఉత్త రెదాాశేనవచ।॥ 8 

కా॥ ఉత్తర దారము యొక్క యెడవావైపున సితుడు, కిక్ 

టను సర్వాభరణ ములు. వూదీఫలను తామరశకాండ ఖట్యాంగము. 

పద్మఖండము క్రలిగియుండవలయును. కుడివైపున అసితుడు కిరీటము 
సమసాభరణములు పద్మఖండము ఖటా్యాంగము తామరకాండ మాడీ 

సలము కలిగియుండవలయును. 

33. నివరూప కదములు అందు సుఖాసన లక్షణము 
కాశ ప శిల్పము $0వ పటలము 

నా సుఖాసనస్టితంఓంబ ముమాస్క_ందయుతంద్విజ 

కృతీయం చం దమూర్థానం చతుర్ణంవృషచాహానమ్॥ 16 

పంచమంన్భ త్లేమరా ర్హింతు గంగాథధరముతే;పరమ్ 

సప్తమం తిపుకారిః స్యాత్. కఖాణ సుందరం తేథా॥ 17 

నపమంణార్థనారీళ ౦ దశ ముంగజపహాోరిణమ్ 

త థాపాశుపతంవిద్యాత్. కం కాలం ద్వాదశ ంస్టృతమ్! 18 

షే 
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[(తయోడళంహరిహరం భియోటనం చతుర్షశ మ్ 

చం దశర! పసాదంతు సంచదళముజాహృతమ్॥ 

షోడళశందవీ.ణణామూ ర్తిం తతఃకాలారిణంభ వేల్ 

19 

సరపాం|పతిమానాంతు మానమా దౌవడామ్యువామ్ || 20 

తా, శివరూప భేదములను చెప్పుచున్నాడు. 1. సుఖాస నము 

2. సోనుస్మ_౦దము, న్, చంద శేఖరము, 4 వృషవాహానము 

క, నృ త్తమూ ర్తి [6. గంగాధరము 7. (తిపురారి రి, కళ్యాణ నుద 

రము 9, అర్జనారీశ్వరము 10. గజూంతకము 11. సాఠశుపతముః 

13. కంకాలము 1కి, హరివారను 14. భికాటనము 5. చండజేశg 

రాన్ముగహము 1). దవీణావూూలరర్హి 17. శాలారి ఇట్లు వినరించి 

చెప్పబడి యున్నవి, 
కాళ రప ఢల్పుము 61వ పటలము 

న్లో అధవ వేని కే పే.ణ సుఖాసనవిధింపరం 

ఆర్హవంరాజనం'భావరి భదవీళంనుఖాసన మ్ 

వామాం|ఘీంశాయమేత్సీ శే దహీణాం| ఘీంతులంబరకీత్ 

ఊర్జ్వ్యభానో పరిష్టాత్తు సార్గ వేదాంగులానికమ! 

స్ఫిక్సిండమాన మేతద్ది ఆనీనో నేవి శేవతః 
ఆసనేపూర్వశే శాంతం జాన్య్వొోర్బాహ్యావసానక్ మ్॥ 

జానూర్ధ్వం పూక్వ కేశాంతం జానువాహు( గీఐ"స్యకమ్ 

పరహ సమణిబంధం మధ్యమంచసమంభ వేత్ ॥ 

ఆనీనేనస్వసూలేఒస్తి పూర్వసూ, లే2ఒధునాశుణు 

పోళిమధ్యంతునాసా[ గాత్ స్తనా భంనాభిముధ్య మమ్ ॥ 

వానూం్యఘీగుల్భమ ధ్యేతు (బవ్మా సూ తం పల: బయీత్ 

సూ, తాద్దవీ.ణజూన్వంతే మేక తింఛాంగులంభ వేత్ ॥ 

అధవా తింళ దంగుల్యం ఏకోన త్రింశ తోఒపివా 

సూత్తా త్తదం|ఘ్రినలకా డ్యా౭_తరంద్వాదశాంగులమ్, 

uy 
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(త యోదశాంగుల0వాఒధ్గ దశాంగులవ 

గంనా దందా ట్టు ని ఖున్ 
a 

నో 

య. 

a 

చతు ర్ల తొెంయగుల 6 (వో వుం త్త 

ఊకో మరా 

ఈవద! క ంలేదంగుప్ష వ లాటే స్ట 

ముధా్యామధ్యతలా౦తే: తు ఆర్ష 

ప్మకం శేషాంగులం పాగ్వత్ 

కా కాసా సూతంసమం కుర్యా మ? 

చకావనామికాంగుకైై తలనుథా్ష 

కిం వం కాక నిస్థా2_ కై 

కర ర వ్యాఒకృతి ఏ రేవంస్యా ల్ల 

కూ 'ర్వరం శ్ 
ణ్ పారే త పం

చషట్ స బస పమ క క 

చుథ్విమాలంతువామాంయ? , ముక
్య 

ఆధభవాస ప్తమా(తం ంతు పంచనూా! తమ
థా 

బా 

నాభిమధ్యంత
ంబానాం 

నలికా గంచతుప్పకే 

(తయాదకాంగులంచా౭.థ 
ఫోన 

_ మాల్య గవాధ్యమాత్నూ లం న్న 
సార్ష్యత యోదళంవ

ా బీ జంకుకా! 

బుజుగత 9సుఖాసీనఠ (పవాలసద్యశ[ప పభ బం 

వతి నే త్రంసుష్టువదనం స
న్నం ఈాజపం గుణము 
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వాన ఘూజినాంబరో వేతం దుకూలనసనాన్వితమ్ 

క్ర _రృరపరహ సాజ్యా బా పా్థవాఒభ్యంత రాసనమ్॥ 20 

తా; సుఖాసన విధిని చెప్పు చున్నాడు. రాజ సభావము గల 

బుజుత మును భ్మదవీఠముపై సుఖాసనమును ఎడమకాలు వీఠభమును 

అడ్డముగా మడిచికొని యుండుటయును కుడికాలు లంబమును యె 

భాగమున పైన నుండుటయును 41 అంగుఅములు ఎక్కువ. ఇది విరు 

దుల యున్నది. ఆ నీనము' పైన నుండవలయును. ఆ సనమున పూర్వ 

కేశముల వణకును మోకాళ్ళ యొక్క. వెలుపలి వజకును వెరాకౌ 

శ్ళపె పె నుండి ముందు కేశముల వణజకును మోకాలు భుజము, "ముడు 

నోరు, పై చేయి యొక్క మనికట్టు నడుముతో సమానముగా నుండ 
వలయును. అనీనమున సృసూూత్రంనందు ముఠదు సూూతమును చెప్పు 
చున్నాడు. మౌళిమధ్యమనానసాగము నుండి స్తనమలతో సమానము 

*భీమధ్యమము ఎడము కాలి చీలిమండ నడుము. ఇట్లు (బహూ 
గొ తముండవలయును. ఆ సూ తమునుండి దవీణ పు "వరా కాలి 

వణకు శీ] ఆంగులములుఎడవలయును, లేక 80.99 అంగులము లుండ 

దగును. ఆ స్తూతమునుండి రెండు పాదముల చీలిమండ శు భాగ 
మున సందు 12 ఆఠగులములుండవలయును లేదా 1810 కూడ 

నుండవచ్చును. వీళము నాదము చీలిమండ యొక్క. ఉబ్బరము నిర్ష 

వుము 2-8 అంగులములు (బహ్మసూ[త్రమునుండి నడుము హా స్తము 

నండలి మధ్యరేఖ వణకు 14 అంగులమలు సందు తొడల సందు 

మనిక బ్బువజకు నిర్షమము 25 అంగులములుండవచ్చును, కటుక మును 

గాని నింవాకర్ణ మునుగాని అచట రచించవలయును. తర్జని (వేలు 

మొదలు శని నిష్పపు (వెలి వజకు నాలుగు వేళ్ళును వంకరగా నుతడవల 

యును. బొటన వేలు $ొఅ-చెము వంగి యుండవలయును. నాథ ను 

(పక్క-లను ఆర చేయి కడపటి వరకు సగము సగము అనామిక వే అటుండ 

వలయును. మిగిలిన వేళ్ళు పూర్ణము చెప్పినట్లు వఠిగియుండ 



రా జ i లో 
ం దః త అ అ క్కు న అ బట్ వాళ్లు భో జ్జ ( ష్ 

లో నుక నం చయవల యును జఫ ము 
జో 

న 
ల్ ను ర దా సె జాం శ 
MIT టల ఆలవదుంపస్తెెై pe Pa మస సో CATE టా 

దై : 

J a sh fe 

' fl న. ఖం 7 గ్ ఫ్ర ఖ్ క ఆటం. fe” స్ 
' pa ళ్ళ తై సత సూ షో ఖ్ ను వ్వ. అతత! a మ uD స్ 
_ / 

ల జి బం ఆ, wy, ఇ 

వండ వబ చందు మూ క్ట LE tp iw hE Tr Tre Hea క్యు 

అల కో 
(కుక గాను క 6, 7 ఆంగులముబును, కు నదుము. ముక్కాుచివన 

ఇ వ్రూర్యసూ, తేమును తగులునజ్సు వేయ ప ఇం. 

వకవ కాలి వలీమండ నడువు 6 అంగులములు కేక ఫ్ అన్తే 

లుండవచ్చును. బొడ్తు నముము ఎడవుశాలి శీలిమండ 

ఆాంగసుఅ ములు బేక్ష 13, 12 

డక 

RY శా న 1 WE, | 
దుల ములు కలి సోన wn 

డొక్కు నడుము నుండి సూతేము గెంటి సందు 14 అరాజలములు 

By, 13 అఆంగుల ము చై ౨ డవచ్చు.: వు 

wl 

పక్కకు ఒరోకు:డా కాలీ 

కూద కాలువేసికొని సగడమువ. టి తోను మూడు కనుల 

- ల్ స య ఖలీ | 

వేను, చశశాని ముఖముతోను, రాజసగుణముతోను, ప్పులితొలు 

| 
ఇ న్ు జ్ 

వ(స్ర్రృుమును, దుకరాలన,స్త్రములును, జస హాము 
ne | 

అనీ క్ల ష్ rs, లా. . అం అర 

తోను (అనగా అనామిక | _వేలిని ముడిచి తర్జని ని (వేలిని యుడమూ 

చేసి వమిగిలీన 
నాలుగ (వేళ్ళ ను చాకబడినది) 

[ క వృష అ 

సంహారము కొజకు భూమిలో మధ్యమ ముంచి తర్పనిచే నవ 

(వౌ సెను. | చెలుపలగాని 
లోపలగాని ఆసనమును చేయవచ్చు మః 

దక్షిజేపర కుంచామే కృష్ణాంహ స్వెసముద్ద తే 

ఆధయందమీణంవామం క 'కటకంసి ంహకర్ణ 

ఎవామేకర్షవ్ ౪ -స-ప్.ణ శంఖపా|తే8నిధాప పేక్ 

, తిచతువ్బుంచమా 
త్రంబా పంచ చమండలవి

 స్త్యృతష్ః 

కర నాలఫఘనంవైవ (తిగుణంప్కలే విష తమ్! 

దింప తభునం|హో(కం శ్వుత భాన్నా షి మా ప వమ్
ః 23 
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దఖీక్రవుక రాస్యం వా కుండలంసింహామేవజవా 

కుండలంవ్యాసతు ౦గంతు శ్రైచతువ్పంచమా తేక on 24 

యుక్వ్యాతేత్కు_ండలంకృ త్వా కర్ణ స్క-౦ధో పరిన్య సేత్ 

అధథవాక ర్ల యోర్విప వృ త్రకుండలకంన్య నేత్ ॥ బ్ 
ళం లీ నో 

వృ త్తకుండల విస్తార మస్టాదశ యవంభ వేక్ 

వేడాంగంగులంమతత్తుంగం కుం భాజ్జంముకు లోదయన్ం'! 26 

అన్యద్యాసుందరో పేతం కల్ప యేద్భ త్తకుండలమ్ 

జటాముకుటసంయు క్రం యుగ్భసంఖ్యాజటాన్నిత మ్ ॥ విగ 

ముకుటస్యోదయంవి[ ప చతుర్విం శాంగులంభ వేత్ 

(తీసప్తాంగులతుంగ9 వా ద్వినవాంగుల 'మేవవా! 2 

శేశాంశ్చముకుటంచావి లలా తేపట్టసంయుతం 

ముఖాంతసదృశంవి ప ముకుటమూలవిశాలతీమ్॥ 29 

తత్సపాహషనవా౭ కేన పీనమ్మ గవిశాలకుమ్ 

చతుష్పూరిమసంయు క్ష ర్ం భానస్యంశ ల పూరి మోదయమ్* ర్0 

సల్యేనాగార్కపు స్పెళ్చ వా మేత్వర్షళశంన్య న సేక్ 

దవీ జేశ ర్థం తా వా మేనాగార్క_ పుష్పధృత్ ॥ . 81 

కటిసూ(త(తిసంఖ్యాది సూతం పతియవంస్వనం 

కటిసార్టోపరిస్టాను కటిసూ తంతుబంధయేత్ ॥ లిపి 

సంచడట్ల ప్తమాతశా క్రీ ర్తిమా ననవి స్తృతమ్ 
తద్విస్తారస మోత్తుంగం మేథోర్ల (ంపరెకల్ప యేల్ ॥ లీలే 

కటిసూ తాదూరుదామ మూరు త్రయావసానకమ్ 
ము కాదా మోరుదాతుసాదంత శేరత్న సంయుత మ్! లీ 

కటిసూ తీంసమాఖ్యాతం కటకంవలయాన్వితం 

క టకంవల ఈఈ వేతం (పకోప్పండి(జస త్త తమ॥ . లి 

ఓ నిస్థాంగంవిపరగాహాం వలయంమార్లనంహీతం 

అథ వావలయ వ్యైవ ఘునంది [తియవంతువా॥  . 86 



వ భాగము క! 

పరాజిత తువలయం యుగ్నంల| పకోవేనిధాపయేక్ 

నూర్షవంఠర త్న బంధంచా కృ త్వాతులవల యెద్విజ। ల్7 

శేయూరంకూర్చ శేన్యస్య మకుటం చనునాన్నితమ్ 

వకాశారంతు శేయూఠత వా౭_ష్ట[ ప తొబ్దసంయుతమ్ ॥ ల 
నానారత్నసమాయు క్రీం శెలబాహమథాసివా 
పృతపూరిమసంయు క్షం బాహునుధ్య డితో త్తను॥ త్రం 

షత్రపూరిమనాలంతు కేయూర సదృళశంభఘనమ్ 
తత్చూరిమాదథోనాలం బాహుద్వి. తిపఠంతువా॥ 40 

తిచతువ్పంచమాతేరిబా హృతేపూరిమవి సృృతం 

తద్ వ్యావార్గమాతతుంగం పాదోనంద్విగుణంతు వా॥ 41 
ద్విగుణ౧వావితుంగంతు త ద్చాహువలయంభ వేత్ , 

తా॥ కుడిచేత పరశువు ఎడముచేత, వేడికుడిచేత అభయం ఎడము 
వేత కటకాముఖము (చూపుడు. వేలిని నడిమి ( వేలితోను బొటన 
| వేలితోనుచేర్చి అన్ని (వేళ్ళను లోపలికి వంచుట) ఎడమ కర్ణ మున 
ంఖప్మతీము ల, ఉ 5 అంగులములు ఐదు మండలముల నిసారము 
కర్టనాలను యొక్క మందం కలిగియు9డవలయును, పతం యొక్క 
విస్తారము లీ రెట్లు కలిగియుండదగును. షృతేము యొక్క_ మఠదనును 
ఏల్లు చెప్పియుండిరి. _ తెల్లగాను సూప్యునినలె మృదువుగాను 
(వకాశించవలయును. కుడి చెవి కుండలము సిఠిహాన్నతో నుండవల 

యును. కుండలము యొక్క. విస్తారము యెత్తు లీ, 4, 5 అంగులములు 
బట్టు చేసి కర్ణ స్కంథము సె నుంచవఇ*ను, లేక చెండు చెన్సులకు 

గుం(డని పోగులు చేయవచ్చును. నృ త్త కుండలములయొక్క_ విస్తాఠం 
18. యవలుండవలయును. వాని యత్తు 4 అంగులములు కుంభము 

పద్మము ముకులము లేక లుష్టం వచ్చిన అందముతో రచించవచ్చును 
. జటాము కూటముతో గూడిన జంట జడలును ముకుటము యెత్తు 24 
అంగులములు 21 ఆంగులముగాని 15 అంగులములుగాని చేయవచ్చును 

శేశమ్షలశే ముకుటముగాగాని చేయదగును. అలాటమున పట్టమును 
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రచించవలయును, ముఖాంతముతో సమానము కూటము యొక్క. 
మొదలు విసారమును, దాని విసారములో 7, రి, 9 వంతులు తేగించి 

పెన విస్తారమును వేయదగును. నాలుగు పూరిమములతోను 13 

భాగములు పూరిమును యెతును కుడి వెపున నాగుడున్కు జికేడు 

పూలును, ఎడమ వైపున ఛాలచం| దుడును లేక దహీణమున సగము 

చం|దుడును ఉత్తరమున సర్పమును జిలైేశుపూలును, కటి సూ తము 

మూడు వరుసలును, ఒహ్కౌెక్క వేట లావు 1. యవకటి యొక్క 

IE అంగులము పెన కటి సూ త్రబంధథమును రచించవలయును. 5, 6,7 

అంగులనులు కీ రి ముఖము యొక్క. విస్తారము ఎత్తు విస్తారముతో 

సమానము వేయవలయను. మేథ స్థానము పై రచించవల యును. 

కటి సూ శ్రేమునుండి యాపదావమము ఊరునుల మూడింటి వజకును 

ముతేపుదండ ఠత్నహారము కటిసూ[తము చేయవలయును. కటకము 

గుం డనముగా నుండవలను. ముంచేతి యందు క్షడియ ముండవల 

యును, -చిటిశెన వేలు మూవున కడియము యొక్కలావు చేఆయవల 

యును, లేక 2, కీ యవలమందము చేయవచ్చును. పరావృ త్తమున 

కడియనులు ముంచేతులప రెండు చేయవలయును, మంఠద మైన 

రత్న బంభథనమును కడియమునకు చేయదగును, మోచేతిపెన బాహు 

పురిని గొప్పు కిరీటమును ఒక్క. కు రూపము గలవే యూరమును 8. 

స్మ్రేములు సల పవ్నముతో. గాని అ నేక రత్నములను గూర్చ్చిగాన్న 

పర్గతమునగాని, వాహనముపై గాని యున్నట్లును లేక పత పూరి 

నుమున పషత్రపూరిమనాలము కేయూరముతో సమానమైన 

లావులు, ఆ పూరివమమునకు దిగువ నాఆము ఖోజములకు 2, తి అంగు 

లములు పైనగా నీ, లీ 4 5 అంగులములు వీనారనును ఆ విస్తార 

ములో సగం యెత్తు లేక lL తక్కువగా శెట్టెంపు "రెట్టింపు ఇట్లు 

చాహువలయమును కచించవలయును. 
ఇన్, 
న! a | నుధ్యాంసల్యావినా శేషాః స్వాంగువీము[ దికాన్వి తాః 

ముదెకామరాల పత్వస్థా వృ తొయావసనాన్వితమ్! 492 
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ఉదరంబంధంవిశొలం మైోద్వి,తియగంతువా 

'యవంవాది(యం వా౭_ శ ఉదరంబంధనంభ వేశ్ ౫ 43 

నానాల9 కారసంయు క్షం నానారల్నెర్విచి తితం 

నాఫ్టే హా స్వైగుణాంళ ంతు సీశ్వాచాదారువర్ణ యేల్ | లశ 

"సాద యోర్మధ్యమాదన్యాః స్వరంగుల్యోవలళాన్వి ఈ 

జాలక వద్ద్వ యఘనం స్వంగులానాంతు ముధ్యగమ్! 45 

పాజాజాలకయు కాపా గుల్ఫజస్థాద్విచో త్తమ 

జాల కాబంధసూూ తంతు యవద్వయ ఘునాని(తన్ః శ 

తూ తజాలనాలంస్య్యా త్రి్రపంచయవవమా నకం 

(తీయవంజాల కానాలం "శవం 'చెజాలశోదయ మ్? 47 

తడున్నతసమంవ్యాసం యనమా నంచతత్సమఃశ 
ఎల 

శీషంహీనంఘనం గాఖం యస్యయచ్చయధోచితశమ్! 4 

గాధాన్ఫతంతుయు క్ష స్యా డంతఃసాసూణసంయుతేం 

ఘునంపాపోణ హీ నంచు గాఖనీ వంతదోవ్య రః 49 

పరనోర రిణీదీర ౨ థాన్వంగులముదడా హృతం 
జి యం శ ' 

పరశుంహరిణీలైవ యు క్వాచాద్యయమా చేత్ | శ్ర 
యడోపనితసంయు తం య వాప్టాంశో 9సునం 

a గాది స 
ఉపఏీతద్విసూ. తంసాా డుపఏతసమంఘనమ్॥ , il 

వాసఃస్క_ంధో పరిన వీసి నాభి so _ఫంగుల ంభ వేట్ 

Ab “ny (ఇ. వ TE జ (| యజ్ఞ పఏతసు (తంస్య్యా నా ఇర యణ పారి నే రిషి 

అపశేవావముమా! శిత్య యః స్స త్రంనిధాపమీగ్రా 

ఆారుసూగ్రింసమా లబ 3 సనాద సాంగులో తర ణ్ 53 

zt / ఖీ లో 

లారి జ ప ఈం ee MY 1 న. ఈ జోపవితం దిష|ప స్క్మ€థ యూరు? డ్రి యక్ష సవిత స్యా వా సుషం€లభ అనారు 'ట 'రఘూాత పిక స్రీ 

5] 
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పాక యా కైవ క్ ణ్య క్రై న్యస్య స్తనాంత రైకవత్ 
(గ్ వాపహోరంవిజూనియా ద్ధి క్కా-ధ న్తాత్ వడంగులమ్॥ ర్స్ 

లంబేవేడాంగులం తారం యవ తేయఘునాన్వితమ్ 

నానారఠ త్నెర్టిర ణ్యేశ్చ పోరంకృ త్వాతుసుఠిదరవ్ ॥ 56 

పిక్కాస్త్యూతో పరిష్టాత్తు ఉప్మగీ పంచబ*ధ మీల్ 

రు దాతుం౦ంనా2ఒధరత్నంవా హామసూూ తమధాపివా॥ 57 

ఉప్మ గీవంసనూయు క్షం నానా ఫుష్పవిఠాజితం 
సర్యాంగను౭దరం దేవం శెవంయుక్వ్యాసమా చశేక్క్ 58 

వవంసూఖాసశం। పో క్త మువూా స్క_ాందయాతంత థా! ఫ్ 
“Oh, ఇ శ మంగే బల ఇతి కాళ్యాపళి ల్పేసు ఖాసనంనా మైకపస్టితమఃపటలః 

"త్రా॥॥ నడిమి వేలు తప్ప మీగిలీన నాలుగు వేళ్ళకు ఉంగరముూ 

లును ఆ యుంగరము మొడటి కణుపు నానుకొని యుండవలయును. 

ఉంగరము పొట్ట ౫ యవల యెత్తును విస్తారము 1, 8,క్కి 4 యవ 
లును అనేక రత్నములతో రచించవచ్చును. ఉదర బంధము 1, 2 
యవలును నాభికి నను లే భాగములుంచి యనేక మణులతో చేయ 

వలయును. పాదముల వే”ిళ్లకు ఉంగరములు పాదములకు కడియము 
లును ఆకడియముల చీలమండల మోద మొగ్గలతో నుండవలయును. 

జాలక బంధ సూ తము కి యవల న్రండదగును. ఆ స్తూ తజాలము 

యొక్క కాడ కి, 5 యవలుండవచ్చును, లీ యవలు జాలనాలమును 
మిగిలినది జాలకము చివర ఎత్తు విస్తారము సమముగా 1 యవమా(త 
ముండదగును. మిగిలినవి తక్కువ లాను అధికము ఎక్కడెక్కడ 
యెట్లుండవలయునో అట్లు చేయవచ్చును. పెద్ద కడియమునకు లోపల 
రాళ్ళుండవలయును, లోపల బోలు లేకుండ గట్టిది చేని చేని రాళ్ళ 
క్కణ లేదు.గాఢడ నిక్షమముమా త్రము అవసరము. పరశళువుయొక్కొ-యు 
వెడిమొక్కయు పొడవు 12 అంగులనముల చొప్పున నుండవలెను. ఆ 
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గం|డ గొడ్డలిని చేడిని ఆలోచనతో  కచించవ'లెను. 'జందెమును 
యవలో రప వంతు చేయవలయును ఒక్కొక్క వేట విడినప్పుడు 

అన్నియును ఒక శే లావున నుండవలయును. ఎత్తును లావును ఒకటి 

౫ చే యు డవల యును, ఉత్తరీయము మూపు పైనను బొడ్డుకు దిగువ 

1 అంగులము వజిుకును ఉండవలయును. జం దెము బొడ్డు యొక్క 

కుడివైపున (కిందనుపైన యొడమనైపుగా భుజమువైకిని రచించవలెను. 

త డల యొక్క సూ తీము నుండి సనమునకు చన రీ అంగులము 

లుండును. ఇక ఛన్న వీరఠమును జెప్పుచున్నాడు. జలబెను మూపుె 

నుండి రెండవ (ప్రక్కకు పిటుదు సగము వనజకు వచ్చిముందు వై పునను 
స్తనముల సందుగావచ్చి తొడసడుమ కలియును. మెడలోదండ 

అక్కి.లి దిగువ 6 అంగ అములుండ వలయును. లంబమున విసారము 

4 అంగులములు శి యనలలాను అనేక మణులళోను బంగారముతోను 

హారమును అందముగా రచించ వలెను, ఆక్కి_లి 'సూ(తము పైన కంఠ 

చూ లను రుదాతలతో గాని రత్నములతో గాని బంగారు తీగతో 

రచించదగును. అనేక పుష్పములతో గూడ జో 

వచ్చును. చేనుని సమ న అవయవములును .హ్మ ర కేయూరాచులును 

అలోచనలతో అందముగా రచించ వలయును. ఇది సుఖాసన మూ ర్తి 

లక్షణము. ఇక సోమస్కుందమూా ర్తి లతణము. చెప్పుచున్నాడు, 

ఉమావను హెళ్వర లకుణము శిల్చ సంగ హాము “వంచవ క క్షం మహో 

కాయం తినే త్రం మకుటోజ్జ (లం గంగాధరం చం దమాడం భస్మాం 

గం నాగకుండలం దళ బాహూుససమాయు కం ఖ్రట్టపా శంక పాలినఠి 

సార ంగమభయంవరదం శూలఖడ్షదాగాఢరండమరుంకుండలీ భూపహ.రి 

ఉమా వావకా౦శ భారిణం ఉమాను హేశ్వరంథ్యాయే ఇష్ట కామ్యార్థ 

సివ యే! (£7) 
ఈ 

(ఆనుబంధము 22వ పటము యూదుడు) 
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34, సోమస్కందమూర్తి లక్షణము 

శాక్యప శీల్ప్సుమూ 62వ పటలను' 

అథవక్ష్యేవి రకు సోమస్క-6 బేశర ంద్యాజు 

నుఖాసనంయభ్యా వో క్ష కం త ధెదంచవిధీయ తే॥ 

జేవసకవామపా శ్వేత పార్వతీంచనీనుఖాసనాం 

శాయ యేద్ద కీణంపాదంచాను పాదం (వలంబయీత్ 

అసనస్యోపరిమైను సిసచ్చంచతురంగులం 

ఊర్ధ్వ్రశాయసనూయు క్ర కం నూనస్యోపరికల్పయేర్ 51 

కించి. ద్రేవ్య్యాశీతంవ కం లవణం భాగసంవ్రుతం 

వరడంజానువాగేతం ఉత్సలందతీ కోక శే! 

 కించిద్భ కౌయథాపూ ర్యా జావమహస్తాతథోర్హ రే 

నరదంచాభ యంఖ్యాతం పృథక్ సింహస్యకర్ష పత్ | 

వామాం శేస్టాప యేద్దేసం స ర్వాభరణభూవి. తాం 

రకొంబరధళాం బేప్ం ఛన్నవీరసమన్వి తాం! 

అధవా౬న్య ప్రకారేణ ే ఏేభంగంవడామి తే 
_ వామోరౌబౌప్యూవీ వీశేతం వాముహూ స్తతీలంన్యనేత్ || 

పశ్వాదుత్సలసఆయు క్షం దవీణంవా స్తముచ్య తే 

వీకేతుదవీ.శేజాను6 కించిదుచ్చి ) తసంయుతీమ్।, 

(తిచతుప్పుంచవమా | తంవా పీఠజాన్వరతఠంభ వేక్తా 

షట్ సప్తాస్టాంగులరవా=ఒథధ వీఠఠజాన్యంతరంభ 'వేక్॥ 

వఏవంద్వివిధమితా్య్థాహు రేవీభంగంవిధీయ తే 

శివుకాచో క్షమా చ్వేణ 'దేఎమానంతుగృపవ్యూ తామ్! | . 

స్థాన కానాంతు దే వేళ 'దేఏచస్టానక్ ఆభ వేక్ 

అస నే త్వాసనంఖ్యాతం విపరీతం నిపత్క_రమ్!! 

10 

Lh 
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"జేఏలత ఇమేవంవా స్కందలక్షుణముచ్య లే 

చేపిదేవేశ యార్నథ్యే స్టా సాపయేత్ స్కండమూ ర్లికామ్! 19 

'దేవ్యాహి క్కావసానంతు స్కృందమానంతేదు త్తరఠ 

స్తవనాయోెంతంక నిష్టంస్యా త్త యోర్మభ్యేఒష్టభాజితే॥ 13 

నవథాస్క_ం౦ందమా నంతు ఉకృమావం(త్రయళతయమ్ 

జాత్యాభాసయుతేంచా౭. పి పీంనంచా౭_పి! పకల్చ్బయేత్ ॥ 14 

స వేదరసధర్మాంశం తన్నానంతువిధీయ తే | 

ఏకాంశ మంగుల6ఖ్యాతం తదష్టాంశంయవంభనేత్ 11. 15 

ఏ కాఠంగులంశిరో మానం శేశాంతం చెవతత్సమం 

త్రిభాగంచేతసూ (కాంతం పుటాంతంచెవతత్సమమ్ |; 16 

గుణాంశంహనుదీమాంతం (గేవోచ్చంతుద్వ్యయాంగులమ్ 

పీ క్మా-సూత స్తనాంతంతు నవ భాగముదా హృతమ్!। 17 

తస్మావ్నాభ్యనసాన తు నస్వంగులముదావాత౦ 

నా భేస్తుమే ఢ మూలాంతేం స స ప్తమా|త్రమితిస్టృతమ్॥ 18 

భాన్వంశ మూరు దీర్భంసా జానుద్వ్యంగులకంభవేత్ 

జలఘా-చోరుసమం తుల్యం ద్భ్యంశ 8పాదతలోన్న తమ్! 19 

దశాంశాం ఫఘతలాయామఅ 'బాహుదీర్హ్రంచతుర్షళ 

(పకోఫాయామంఠదశాంశం తలంవేదాంగులంభ వేక్॥ 90 

యుగాంశ ంమధ్యమా౦గుల్యం సొ ర్హాగ్న్య్యంళ మనామికా 

తత్సమంతర్జన్దీర్హం క నిస్థాయాంగుణాంగులమ్॥ 21 

అంగుస్టాయామనుగ్న్య్యంళం యుగాంశ ౦నలవి స్తృతం 

(పకోస్టాా గంగుణాంళ లతు తన్మూల౦ చతురఠిగుఆ మ్! 22 

భూతాంశం చాహుమూలంస్య్యా ద్విస్తారంద్విజస త్తమ 

సార్షాఘైోంశ6నుఖ వ్యాసం సప్తాంశ౦కర్థృపి స్త తీవ్! 23 
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కక్ష యోరంతర బ్యూసఠి (త యోదళాంగులఠి భవేత్ 

పంచాంశంహృదయవిస్తారఆ రు_దాంళంమధ్యవి స్తృతమ్।!। 24 

(శోణిస్టా చేతు భాన్వంళం కటిస్తానే త యోదళ 

ఊరుమూలవిశాలంతు వన్వంగుల ముడాహృశ:]| 

_ వడంగులంజానుతారం జంఘామూలంయుగాంగులమ్ 

గుణోంశంనలకం తారం వమడంళ ౦నలవి స్ప తమ్! | 

పారి వాస్టసంయుగాంళ ౦బా సెవంయుక్వ్యాతుకల్పయే ల్ 
oo ఎలి 
GCE 

శేశాం తేనానికోవేతం కరండముకుటాన్విత మ్! 

ఉభయోార స్తయోఃపుష్పః వా మేవరదవవవా. 

కటక వా౭థతద్ధ స్థం సీంవాకర్ణ్ల మధాపీవా॥ 

దశ్నీణేపున్సవా స్త సంవా కపిండముభయంతు వో 

కటిసూ తధృతంనగ్నం ఛన్నవీరసమన్వితమ్। | 

మృుదుకచం వోష్యగీవం చాలభూవణభూవీతం 

అనీనంవాస్టితం వాఒథ న్బల్తి తేంచాస్మ_ందమా చశేక్॥ 

అనీనాచరణొ డ్వాడ్యా విష్టకోప పరిశాయ యేత్ ' 

ప్ప తౌ పాదతలా జ్యౌతు సలభంగమితిసితౌ॥ 
థి (థి థు 

చరణొకుంచితో భొతు యుక్ష్యాజూన్యోశ్చనీ। వకం 

ది(పాదాకుంచితే"కి కించిత్ కించిద్దదునవవవా॥ 

నృ త్తం చేత్ స్వ స్తికఃసవ్య పాదంవ్మక్రసమన్వితం 

ఉద్దత్య వామ పాదంతు వీఠో ల్చేధంకలావధి! 

హణ్యాతపఠచమా।| తాంతం పాదముద్ధర తో ద్విజ 

ఫ లేనావరద6 వామం హస్థమన్యంతుసూచితమ్॥ 

అధవా వావమహ స్తంతు ఫల౭న్యన్య( పసాడయేత్ 

పా కసూ తే స మేధృ త్వా కర్ణ బంధ్యోర్వసీమకమ్' 

వస్ 
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దషరంతరంలంబ సూ తంతు నృ త్తమూ ర్రివడా చ కేక 
_ ఉచాస్కందయుతేంపో క్ష కం గ్రొణుచం! డథరారిధ్భశ్ ॥ త్గ 

"రవి కాళ్యపళిల్పే ది? ్వసష్టితేమః పటలః 

" అపరా 281వ సూ 

నో ఉమామ హేశరంవక్న్యే ఉనముయాసహాశంకరం 
మాతులింగం[ తిళూఅలిచ ధృతందవీణఃతక శే జ్ 

ఆలింగన్ వామహస్తేన నా గేం దంచద్వితీయ శే 
హరస్క-౦ ధేఉమాహ స్తం దర్పణంద్విత యేకశే, 26 
అధస్తాద్ వృషభంకు ర్యాక్ కునూ రంచగణేశ్వరమ్ 

భృంగిరిటింతే భాకుర్యా న్ని రార్టంసంనృ ర్తి త్తీసంస్థితమ్ 27 

మయమతన్ 

“శాంతంపద్మాసనస్థం శ శధరమకుటం పంచవ కృంతి)న్నేతం 

శూూలంవ| జంచఖట్యాం పరశుమభయదం దక భాగేవహంతం 

నాగంషపాశంచఘంటా డనురుగుణపాతం సాంకుళంచామభాగే 

నానాలంకారయు కం స్ఫటిక మణినింభ పౌర్యతీశ ంనమామి 

శా సోమస్మ్క-ం దేశ్వర లప ణమును చెప్పుచున్నాడు. సుఖా 

సన మరా ర్తికి జెప్పబడిత లక్షణములే చేయనలయాును, దేవుని యొక్క 

యెడమ వైపువ పార్వతి నుఖాసనముతో నుండవలయును, ఎడమ 

పాదము లంబమును చేయవలయును. వీఠనుమైన పిరుదుల యెత్తు 4 

అంగులములు శరీరముపై భాగము కొలతల (పశారము రచించపల 

యును. కొంచెము పార్వతిని ఆనుళొనినట్లు ముఖనును, ఎడమచేయి 

వరదమును, కుడిచేతి యందు ఉత్పలనును కొంచెము వంచిన ముందు 
చేతులు మెడను చేయి వరదము కుడిన అభయము ఒకప్పుడు సింహ 

కర్ణము వలెను, ఉండవచ్చును, ఎడవముతొడ యందు పార్వతిని సమస్త 
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మైన ఆభరణములతో గూడి యుండునట్లును, ఎజ్తనిచీరెను ఛన్న 
ఏఠముతోను, లేక యెడమ తొడ వెలుపల వీశమున యెడమశోతి 
నానిిచి తపవాత కుడిచేతియందు ఉత్సలమునుంచి వీకమున కడి 
మోకాలు ఫొంచెము యొుతుగాను లి, ఓ 5 అంగులములు వీఠము 

మోకాలు ఈ శెంటిీ సందుండవచ్చును. 6,7, 8 అంగులముల సందూ 

కూడ నుండవచ్చును, ఇట్లు డేవి భంగములను రెండు విధములుగా 

జెస్పీయు౭డిరి, (దూశ్యా శ్యామనిభా దేవీ, అను పాఠము కూడ కలదు 

కనుక దేవి ఆకుపచ్చ స్వీ నుండవలయును, శాప్తో క్త (ప్రకారం 

దేవి కొలతలను చేయవలయును, చేవునకు స్టానక వైంన-చో "జీవికీ 

గూడ స్థానకము చేతునలయును, డేనునకు ఆసన మైన గ యెడల "జేవికిని 

ఆసనమునే చేయవలయును. టేవి యొక్క లక్షణములను జెప్పబ బెను. 
ఇక స్క-ందుని లక్షణమును జెప్పుచుస్నాడు. పార్వతీశ్వరుల నడువు 

సృ-ందుని నిలుపవలను. బేవి యొక్క అక్కిలితో సమానముగో 

స్కందుని యొత్తు చేయవలయును. అధమము స్తనముల: "యె త్తయిన 

చేయవలయును. ఈ రెండు గొలతల నడువు రి భాగములు చేసి 

యిట్లు స్కందుని యెత్తును 9 విధములుగా చేయవచ్చును. జూతి, 

ఛందము, వికల్పము, అభాసను ఆను నాల్లు విధములత్ *“"ఆ భాసమున 

తక్కువ కోలతతోను చేయుదురు. 4, 6, 10 భాగములుగా విభజించి 

అందొక భాగమును 1 అంగులముగా భావించి యందు రవ వంతును 

యవ్యపమూణముగా నెంచి చేయవలయును. తలయిత్తు 1 అంగులను 

కేశాంతము వజకు చానిలో వమానము. నేత సూ|త్రేము వణకు లోవ 

వంతు పుటాంతీమునకు దానితో సమానము. ఆక్కి_లి వజకు లీవ 

వలితు మెడయెత్తు 2 అంగులములు అక్కి_లి సూత్రము నుండి స్తన 

ముల వజకు 9 భాగములు అక్కడినుండి బొడ్డు వనజకు రొ అఠిగులా 

ములు బొడ్డు నుండి మేఢ నురాలము వనజకు ల్స్ అంగలములా తోడల 

వాడవు 15 థాగములు మోకాలు 2 ఆంగులములు పిక్కలు తొడ 

లతో సమానము 12 భాగములు సావను యెత్తు 2 భాగనులు 
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పాదము పొడవు 10 అంగులములు భుజముల పొడన్ర 14 అంగుల 
ములు నుం జెయ్యు పొడవు 10 భాగములు అరచెయ్యి పొడవు, 4 

అంగులములు నడిమి ౮వేలు పొడవు 4 అంగులములు ' అనామిక 

(వేలును, తర్దని (వేలును పొడవు శి! అంగులములు చిటికెన వేలు 

శ్రి అంగుల ములు బొటన, వెలి వెడవుకి భాగములు ఆరచేయి వెడల్పు 

త భాగములు ముంజేతి చివర విసారము లీ అంగులములు ముంజెయ్యి 

మొదలు విస్తారము 4 అంగులములు భుజము మొదలు విసారము 5 

ఛాగములు మొగము విస్తారము వ. భాగములు చెవుల సందు విస్తా 

రము 7 భాగములు. చంకల సంను పసారము 18 అంగులములు 

తెమ్ము విస్తార 5 భాగములు మధ్య విస్తారము 11 భాగములు పీజు 

దుల నద్ద విస్తాఠము 12 భాగములు మొల విసారము 13 భాగములు 

తొడల మొదలు విస్తాతము ర అంగులమలు మోశాలు విపారము 6 
అంగులములు పీక్కు. మొదలు 4 అంగులములు చీలనుండమె భాగము 

విసారము లి అంగులములు పిక్క _పదేశ నిసాఠము 6 అంగులములు 

వైలమండ విస్తారము 4 అంగులములు మిగిలినవి ఆలోచించి శేయవల 

యును. శకేశాంతమున ముక్కుతో గూడ. నెమలి ముఖమువంటి 
యాశారముగల కరిండ ముకుటమాను రచించవలయును. రెండు 

చేతులలో పుష్పములుగాని ఎడమనెపు వరదవా స్తమునుగాని, కడియ 

మునుగాని, సింవాకర్ణ ముగాని (కర్వరీ ముఖ హస్టము గాని కుడిచేత 

పువ్వుగాని లేక రెండు చెతులలో నెలగపంక్షుగాన్తి శరీరమంతయు 

వస్తు హీనముగను, మొల తాడును, మెత్తని తల నెం డుళలును, 

మెడలో కురుచయిన హాోరమును, శిశువుల కుండదగినయాభరణము 

లును, కూ ర్పుండినట్లు గాని, టీక నిలుముడినబ్టుగాని  ఆశుకొను 

చున్న ట్టుగాని, కకూర్చుండినస్తియి తో. వీఠముపెన. శెండు తొడలు 

పాడములాని యుండవలయును, నిలుయండినక్టీయిన "అందు పాదము 

16 | 
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లుండవలసిన వన్షతి చెప్పుచున్నాడు. రెండు కాళ్ళను కొంచెము వంచి 

గాన్ని లేక ఒక కాలిన వంచిగాని, మోశాలి నిర మమును చేయనల 

యును. కొండు కాళ్ళను కొంచెము వంచి నడుచున్న బ్లుగాని, జోయా 

వలయును. నృ త్రమయినచో ఎడవు పొదముూ న స్పీకముగను, కుడి 

వాదము వంళరగను, "ఎడమకాలిపెకెత్తీ యుంచవలయును. వీఠరవముూ 

యుక్తు 16 అంగులములు 5 అంగులములు తేక 6 ఆంగులములు కాలం 

యెత్తి యంంచవలయును. ఎడమ చేతియందు పండుగాని వరదముగాని, 

కుడిచేయి సూచితమును, లేక ఎడవుచేత ఫలమునుంచి వస్తా ద్వ 
లంకారమును చేయవచ్చును. అక్కిలి సూూతమునకు సమా నముగానూ 

కళ్ళబంధము పై (| పదేశమునకును సందు నృ త్తమూ రికి జేసినట్లు 

డేయనలయును. ఉమాస్క్రందయుత రూపము చెప్పబడినది. చంద 

శేఖర లకణమును చెప్పబోవుచున్నా డు. 

(అనుబంధము 28న పటము చూడుడు) 

35. చంది శే ఖర అపై వ్ ప్రై ము 

కాశ్యప శీల్వుము 68వ పటలముూ 

శో జాథవక్నే్యవి శేేణ చం డకేఖరమూూ ర్రికాల 

కేవలంగెరిసహీత నూలింగంచ తిథాభ వేల్ ॥ . 1 

శకేనలంగారినహీ తం సహాజంగారీనంయుతం 

ఆలగ్యశైకహా స్తేన బేఏచేవోపరస్పరమ్.॥ 2 

సైనా లంగముఖ్యాతే మేవం, తివిధవూూవ్యా తాం 
వలంసవపాదంతు స్టైానకంస సహీతంభవేత్ 1 లె 

సమభంగం, వతి భంగంన్యా దాభంగంచం[ద శఖరం, 

శేవలం మా ర్రిదంఖ్రా్యాతలి సహితత్వంభాయ పదమ్ | 4 

తెద్వాజాన సమషపాదంతు సె స్థానకంసహి తంత భా 

ఏ౭ బమా నోడయంసర్యం (పాగేవపరివేర్రితమ్॥ “5 
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లఅంబమాసోవమూానంఛెి పహ్యాఘనావత్య కే కవాశ్ . 

(వలంబఫల కాయామం చత్వారివాష్టమా శకమ్॥ 6 

అస్టాద శాంగులం తారం సార్లద్విద(్యంగుల ంఘనం 

చతుష్పా చసమాయు కం పాదోచ్చం (వతి మోద యమ్ 7 

బుమహోంగులసమాయు కం స్టా 'యేత్సమభూశ లే 

సమసూ,(తేంవినిశ్చ త్య 'పలరిబఫలకోపరిః . శ్రి 

పూర్వే 2_పరేచపా రచ మాన నసూ త్రం పల ఖలీల్” 

అతత రేసువీరంక ల్బ్యరం సూ కాంత్యంలంబయే త్త తదా! 3 

తత్పూ తంతుగుణంబిం బం కారరా యేద్ ద్విజసత్తమ 

సూ ర్వేచపాత యేక మే కాయము ధ్యేచలంబ యేత్ | 10 

ఏ తానిపంచ సూ కాణి _బహ్మాసూ(శముడాహృతం 

శ గంత శేముఖా- చేద ద్వేదే ద్సెసూ త్తే _పలంబ యేల్ ॥ il 

చ వంహిననసూ తాథ్యం స్టానక ంచాసనంతధా 

ముకళుటంమధ్యమం వైన లలాటస్యతువాధ్య మే॥ me 

నాసా గమధ్యమం చైవ హానొ రధ రంత ధైవచ 

పా వ్కామఫ్యంచహృదయం మ ధ్యేనా భళ్చమధ్యు మే॥ 13 

లింగమ స్యేచవు భ్యేతు పాద యోళ్చతలాంతర 

లంబయేత్చూర్వ సూ (తంస్యాదపర స్తమధోచ్య తే, 14 

ముకుటస్యమధ్యమా ద్వి ప కృ కాటిశాస్తమధ్య మే 

కకంన్మ ధ్యత్పమద్యేతు స్ఫిక్సిండాంతర కేత ఖా! కష 

ఊరుజానో్టశ్స జంఘాయాం పార్టోణ్యశ్చద్య్యంత చేశ జా 

వవంస్యాల్లంబ యేత్చ్యూత మపర న్యా గ షువహి[ 16 

CI చండ శేఖరమూూ. శ్రీని రచించు పద్ధతీ చెప్పుచున్నా శు 

ఏతే కోముగా శివరూపముశు గారీనసహిచే రూపమును, ఒకి 

కరు సట్టికొనినట్లును వట్టు మూయ. నిధిములుగా కయవచ్చును 
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శేవలశినరూపము సమానమైన పాదములు గలిగి యరుగు లేకుండ 

నిలిచినబ్లుండుట స్థానకము, సమభంగము ను, పభంగమను, ఆథంగ 

మును, ఇట్లు మూడు విధములుగా చంద ఇఖరుని చేయుదురు 

ఒక్క కే (ప్రతిమయెన-దో అభయవరద హహ స్తములతోను సమాన 

పాదనులతొను రచించనలయును. (పతమా లతుణమున చెప్పబడిన 

(పకారము చేయవలయును. లంబమానము ఉపమానము. చెప్పబోవు' 

చున్నాడు. (పలంబ ఫలకము యొక్క పొడవు తి2ి అంగులములున్నూ 

విసారము 18 అంగులను లను, మదము 2} అంగులములును, లేక 

2 ఆంగులములును నాలుగు వాదములును, బొమ్మ చివర యెసు 

యును 2. అంగులములును సమాన (వ దెశమున నుంచవలయును, 

(పలంబఫలకముకై సన సమసూ త్రము నుంచి మందు వెనుక (పక్కలు 

మానసూ తేములనుంచి లోపల రం్యధమను చేసీ సూత్రము చివర 

the pe 

వాడవు చేయవలయును. ఆ నూలు [పకారము బొమ్మను చేయవల 

యును. ముందును వెనుకను శరీరము యొక్క నడుమ నిలువుగా 

సూ తమును పట్టిశే రేని యిది పంచసూ(తే ' పద్దతి యగును చంకల 

లోపలను, ముఖము మొక్క అంతేమునకు 3 3 స్తూ త్రేములను నిలు 

వుగా నుంచవలయును. ఇది నవనూ| తే పద్దతి యగును. స్థానకమున 

గాని, కిరీటము యొక్క నడుము, నొసలు "మొక్క నడుము ముక్కు_ 

చివర నడుము, అక్కి.లీ నకుము, చెక్కిలి మోాంది భాగము నడుము. 

తొమ్మునడుము, బొడ్డు నడుము, లింగ స్థానము నడుము, పాద 

ముల రెంటి నశుము, ఇట్లు ముందు వైపున నూలును పట్టవల యును. 

వెనుక నూలు పట్టు విధమును చెప్పుచున్నాడు. కిరీటము నడుము, పెడ 

తల నడుము (ముచ్చిలి గుంట నడుము) వూపు నడుము విటుదుల 

రెంటి నశుము తొడల నడుము మోకాళ్ళ శెంటి సందు "పిక్కల 

శింటి సందు చీలమండల రెంటి నడుము ఇట్లు వెనుక నూలును పట్ట 

వలయును, 
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పార్వ యోా ఃకర్గ 4. వల్ల్యంతం 'లీవామధ్యేత ధైవచ . 

RE హే్యచమధ్యమాలంబ్య గుల్బమ ధ్యేతులంబయేత్ ॥ 17 

చేహామ ధ్యేగ లే నైవ పంచసూూ తం పకల్పయేల్ . 

| కో తా భ్యంతక్షతంస్తూ తం _న్రనచూచుకమధ్యమే॥ er: 

పాదోలు మధ్య'దేశేం త్యే మధ్య మేతు_పలంబయేత్ 

పూర్వసూ, తంతుహూల్యగం నిమ్నంచ్యాదళమా-[తకమ్! 19 

పూర్వసూ  తంమాల్యమ[ గం మణ్భాతంతు పయుద్యతే 

పూర్వసూ. తంలలాటాంత6 ప్యాంతరంద్వ్యంగులంభ వేత్ ॥ 20 

అపరస్తూ తంశిరఃప్ఫ మై పే పాదోనాంతంయుగాంగులమ్ 

పూర్వసూూతంతువాన్వంతేం సమవంద్య్యంమిష్య తే; లో 

కృ కాటి కాప రంసూ త్రం యవో నంద్వ్యంత కాంత శే 

పూర్వసూూ త్రంమహి క్కాంతం ద్వ్యంతరింతురసాంగులక్ 92 

కకుదో౭._పరప సృ స్టేతుహోడళ ంతుయ వాంతరం 

ఉఠసఃపూర్వసూ త్రంతు ద్వ్య్యంతరంతుద్విమాత్రకమ్! 23 

కకున్న థా్యాత్పరంసూ[ తం డగ్యంతరం ల్వేకమా తేకం 

మధో కిదర.ంన్య సేత్చూర్వం సూూతం'వైతత్సమంపరశే॥ 2 

వంశంనిమ్న పరంసూూ తేం పాదోనమా।తేకంపరం oe 

(గ్రాహ కాన్నా భిమ ధ్యెతు దం వింత రంసార్లమా తేకమ్॥ 25 

నాభిసూ (కాత్స శేష మే. సార్హపకోంగులంభ వేక్ 

(పాకళ్చూ తా న్నే ఢమూూలాంతేం గుణాంగులముదావాతమ్! 26 

తత్సమంతుపనేస్తూ లే ద్య్వూంతవరంతుద్విమా తకం 

ఊరమ భ్యేతుపుర తో జానుమధ్యంత ధైవచ। 27 

జంఘామ భేరి చనలి కా మ్వనైవపురో గతం 

తిర్వక్నూ[తంతుసంకల్బ్స్య ద్య్యంతరంతు[పమిాయ తే 28 
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త తకాష్టానేపుశేనెన తర్యక్సూ | తం పకల్పయేశ్ 

ఊరుమధ్యాంగస్య తంతు పూర్వసూ[తంతుద్వ్య్యంగులమ్। 29 

త ల్రైవాపరసూ[ తంతు పుడ్వింశ తియవంభ వేత్ 

జానువాధ్యాంగసూూ తాంతం పూర్వాస్తూతంగసాంగులక్॥ e0 

తా ్రైవాపరసూ (తంతు పాధోనంపంచమా తకం . 

జంఘామధ్యంతు(పాక్సూ( తం వస్వంగులముదావ్భాతష్! త్! 

తలే) వాపరసూ[ తం మడ్వింళ తియంభ వేక్ 

(పాహ్స్మతాన్నల కామధ్యం సార్ధంవస్వంగులంభ వేత్ | లె2 

నలకాపరస్తూ తాంతం పాదో నంపంచమా తకం ' 

ద్వ్య్యర్థమంగుష్ట యోర గం పూర్వసూూత్రంవి శేవతః తతి 

తేక్నూ[తేంపార్టి పర్యంతం సార్ధమగ్న్యంళమిమ్య తే 

పాక్సూత శాయమధ్యస్థం సూ త్రంసార్గంనచాంగులన్, 54 

వాయమధ్యస్థసూ తంతు శిరఃప్పృష్టయుగాంళ కం. oy 

త త్కాయమధ్యసూ, తంతు కకుత్పంచాం గువార్థక్షమ్॥ 15) 

ఉరోవుధ్య| పదే శే తు పృష్టంసార్థషడంగులం . 

సూ త్రమథో రద రేప్ప వ షే సార్ధ వేడాంగులంభచేత్ ష | లర 

నాభి పదేశప్ఫ షేతు సార్గభా తాంగులంభ వేక్ 
(టనే ప్రంమడంశంహ్యా ఇ త్పార్టాస్టాంశంస్సిగ గకత। | లి? 

ఈా॥ రెండు |పక్కలను చెవితమైల వజకను, మెడ నడుము 
వెలుపల నడుము నుండి చీలమండలు రెంటి నడుము వజకును ఇట్లు 
'చేహమధ్య సూత్రమును, పంచసూ (త్రములని "తెలియవలయును. చెవుల 
లోపలి నుండి స్తనచుకముల యొక్క నడుముగాను, రెండు పాడ 
ముల యొక్కయు తొడల యొక్కయు, మధ్య ప చేశమునను, వెలుప 
లను, నముమునను లంబము చేయవలయాను. ముందు చెపు నూలు 
కిరీటము చివరలోతు 1 అంగులములు కిరీటము చివర 6 అింగుల 
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ములు ముందు వైపు నూలు నొసలు వణకు సందు 5 అంగులమలు 

నెనుక నూలు తల వెనుక ల్ అంగులములు ముందు నూలు వెక్కి 

లె భాగము 2 అంగులముల పెన [| యనము నెనుక నూలు తల 

వెనుక 2 అంగులములకు 1 యవతరుగు ముందు వు నూలు అక్షి_లి 

వకు సందు 6 అంగులములు మూపు నెనుక (పక్క 16 యవలు 

మందు నూలు తొమ్మున సఠదు 2 అంగులములు వెనుక మూ పున సందు 

| అంగులము నుందు నూలు పొట్టనడును నూలుతో సమానము. 
నెనుక నూలున వెన్నపూస లోతు 6 యవలు ముందు నూలున 

గొడ్డు నశుమనసందు 1కే అంగలము నాభి సూత్రము నుండి 

వెనుక నైపున 2L అంగులముం పల్లము శుందు నూలున 

మేథ మూలను యొక్క అంతేము శీ అంగులముల పల్లము 

అ నూలున వెనుక (పక్క సంవ 2 అంగులములు ముందు 

నూలున తొ డ నడుము, మోశాలి నశుము వక్క నడుము చీలమండ 

పే భాగమునకు ముందుకు పెంపు కలిగీయుండవలయును, అగ్గ 

నూలును బట్టి సందును తెవీసికొనవ లను ఎక్కడ కొలత అవసర మో 

అక్కడ నూలును బట్టి సందు ఫొలుచఛచుకొనవలను. తొడ నడుము 

నూలు ముందువైపు నూలు సందు 2 ఆంగులములు ఆ నూలును 

వెనుక |పక్క- 96 యవలుండవలయును. మోకాలి నడుము నూలు 

తూర్చు నూలున సందు 6 అంగులములు అదే నూలు వెనుక 

(పక్కను కే అంగులములు నుందు నూలు పిక్క నడుమ రీ అంగుల 

ములు అదియే నెనుక (పక్కా 96 యవలుండును. ముందు నూలున 

సీలమండ పై భాగము రిక ఆంగులములు నెనుక నూలున 43 అంగు 

ములు ముండు నూలున బొటనవేలి చివర వి] అంగులములు ఆ 

నూలున వెనుక చీలమండ వణకు ల్! అంగులములు ముందు నూలు 

శరీరము నడును 93 ఆంగులనులు అదియీ- వెనుక నూలున కీ 
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అంగలములు శరీర మధ్య సూ తమున 

అంగులము నాభి యెదురు నెనుక 5క్టే అంగులములు 

భారతీయ మహాోశిల్సము 

దనుక పొల్టయెదురు చే 

సుల ~~ ణీ 

3 1 లు హేయ మము 6 అంగులములు వీజటుదులు నిర్ష్వమము రి అంగులను 

వలయును. 

నో 
ag) 

ఊరుమధో్యోశ్క_లం వేదో జానుపృన్థంత కచ 

జంఘామ ర్యెగు ణాంళంతు నలికాద్య్య్యంగులాభ వే వేఠ్ 4 

గుల్బ యోర్సి యుగాంగుల్యం పరసూ_లేబహిర్డ్య నం 

పార్ఫగసూ తాదధస్తాతు సమనూ | తంతుసంస్తి తీవ్ 

పార్య్వసూ[ తొత్పురో బాహు పర్యంతంచతురంగులం 

తత్వూ| తాదపశే బాహు పర్యంతం చాంశ మా (తకమ్* 

పూర్వాకకాతుమధే్యచ క కూర్చరంచవలగ్నకం 

గత్కలౌచావ్యావిస్తారా చతురంగులవి్య తే॥ 

కర్వరీపరవహాస్తా గా హిశ్కాసూ(తసమం భనేత్ 

మధభ్యాంగులా| గముభ యో; సనా గన పిసమంభవేతా॥ 

అభయంవశీ జేవాన్చే వరదంసామమవా స్తకం 

పాక్నూ[ కాడభయేహ నే ki మధ్యంపంచశాంగులన్॥ 

పరదంవామహ స్తంతు అధి న ముఖం! పకల్పయీత్ 

తల ముూూలంకటిప షే మే వా గంతుకతః పరే! 

మఖిస్యంగుల్యంస మాలంబ్య యోరున్ [వంయుగాంగులం 
డాోరువ క్ర్)ంతువరదం పృష్టంనాభిస మోాద ద్దృృతేస్ః 

వరదంహ స్తతీల మధ్యే పూర్వసూ[ తంతలాంగులం 
క్ర రరీమణిబంధంతు బాహు బావ్యాముఖంభ వేల్ ॥ 

అధవార దభాగంతు ద పొంగులముథాపివా 
క ర్చూరంపూర్వనూ[ తాంతం నీ సీ! వంస ప్ప పదశాంగులమ్॥ 

జంఘ యో శేకోనవింశ మూరుమరాలంద్యయోాన్న తం 

గుల్ఫయోరంతరం వైవ ఏశాంగులముదాహృతమ్॥ 

టర 

త) 

428 
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ఊకో ర్శ్మభ్యాంతే రంగుల్యం వింశాద్యంపాఉదాహృతం 

జాన్వంతరంచతు ర్నాతం జంఘ రోాఃపంచమా శకము! 49 

తలోరూతురసాంశ ంతు వే దాంళంగుల్భ యోర్భ వేత్ 

పా దాంగుష్టద్వ యోర6తం దగ్యంతీరంవసుమా। తశ మ్ 0 

ఆర్హవంఠా జస9 భావం కల్ప యేద్వాద్విళో త్తమ 

శ ర్తరీపరహస్తాద్వ్యా టంకంవైడతీ కకశే॥ క! 

హరిణీవామహన్నేతు టంకంకృ తా ఒహిర్భుఖం 

వారిణీబావ్యామూలంవా ద్య్యరంతేరాననమేవచ॥। శ? 

జటాముకుట సంయు క్షం దశ్నీకేచం ద శేఖరం 

నా మేందు శేఖరంవా౭.థ (కవాలసదృళ పభష్॥ ఫ్, 

తి న్మేతంసామ్యునదనం సరా(భ రణభూపషితేం 

శ్రీతాంబరధరంబెనం వసా్యగరంనలశాం గక మ్ స్ 

ఉభయోః పార్భష యో బేవ మధ్యత శ్చోపమధ్య మం 

"కేవలం చైవమా ఖారలేం వా మేగారీస మూయఘులమ్! శ్ 

భిన్నవీకైకపీఠంవా భ వేద్వాభంగసంయుతీం 

తచ్చారీసంయుతే = -వొరుభిన్నవీవైక మేవవా! 
ఫ్య 

తదేవాభంగసంయు కరి చేవచేవ్యాపరస్పరం 

'జేవోవరదహాస్తేన 'జేఏం వైతృపరా శితోమ్!! . వ 

స్థానమభ్యాంతే వామ పార్య్యమా లింగనంకురు 

పార్యసూ_తాత్స శే వాము బాహునూలింగనంతు వాళ శరీ 

"బీఏదఫీ.ణవాస్తేన కంభోర్లమీణపార్శ ఈ 

కటిసూ శో పరిస్టాత్తు పువ్పంవామకశేభృతః! $9 

అథవాపార్శ్య బే వేరో నో సమ్నన్తుదమీజేక శే 

కదోత్చలంవహాం త్యాళ్చ వామహా స్టం పలంబమేత్ 1 60 

17] 
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ఏవమాలింగమూా ర్తిశ్చొ (తిధామా నేనకల్ప మీల్ 

సర్వాభ రణసంయు కం (పభామండలసంయుతమ్॥ 6t 

క 1 టా 63 

ళా! తొడల నడువు అధికము 4 అంగులములు మోకాలి 

వనుక ఉ ఆంగులములు వక్క నడుమ కి భాగములు శీలవుండపెన 

కాలు కీ అంగులములు చీలమండలు 4 అంగులములు వెనుక నూలు 

నుండి వెలుపలికి మందము (కక్క నూలునుండి దిగువ సమసూ[ తమును 
పట్టవలయును (పక్కా నూలు నుండి ముందు భుజముల వణకు 4 ఆంగుల 

ములు ఆ నూలు నుండి నెనుక భుజముల వణకు 1 అంగులము ముందు 

చేతులు నడుము మోచేతులు, నడుమును చేతులు వెలుపలకు 4 

అ3౩గులములు వెనుక చేతులు శెండును కొ ర్తరీముఖ ములుగను, అక్షిలి 

నూలు నుండి సమానముగా బేయనలయును. శెండు చేతుల యొక్క 

నడిమి వేళ్లు చనుమొనలతో సమానముగా నుండనలయును, కుడి 

చెయ్యి అభయమును, ఎడమచెయ్యి వరదమును చేయవలయును, 

అభయహ స్తము ముందు నూలు నుండి 15 అ౭గులముల సందు ఎడను 

చేయి. వరదమును కింది ముఖముగా "చేయవలయును. అర చెయ్యి 

మొదలు మొల వెనుకకు, అభయమును, వరద హస్తము యొక్క 

చివర మే ఢాంతేముగను రచించవలయును, నడిమి | వెలిని లంబను 

చేయవలయును. తొడ నిర్రనును 4 అంగులములు తొడ ముఖమున 

సరదమును, వెనుక బొడ్డు ఫో సమానమైన యొత్తును నరదము హస్త 

తలము ననుము ముందు. నూుకు 1 అంగులము కర్రరీరుణి బంధము 

భుజము యొక్క వెలుపలి ముఖముగా నుండవలయును. లేక 11 

అంగులములు 10 అంగులములు చేయవచ్చును. మోకాలు ముఠిదు 

సూలు నుండి నిరమము 17 అంగులనులు వీక్క_లు 19 ఆంగులములు 
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రొడల మొదలు 2 అంగులము యెత్తు చీలమండల నడుము 1 అంగు 

అము తోడల నడువు 20 అంగులములు మోకాలి సందు 4 అం 

ములు పిక్కొ_ సందు 5 ఆంగులములు ఆడుగు పదేశము 6 అంగు 

రగు లు వీశ్రము నుండి తొడలు రీ అంగులములు చీలమండ 4 ఆంగు 

లYములు కాలిబొటన వేళ్ళ సంజు రి అంగులములు చక్కగా ఒరుగు 

లేక = డనుంచుట రాజసభావము వెనుక చేతులు కర్తరీ ముఖము, లేక 

ఏడి చేతటంకవను ను, ఎడవుచేత వేడియును, చేయవలయును, టఠంకము 

మొక్క ముఖం వెలు పలికిన, వేడి ను ఖము లోపలికిని తోక వెలుప 
లికి ని బేర ముఖము మధ్యకు వచ్చునల్లుగాని చేయవచ్చును. జటా 

ముకంట నును కుడివైపున చందుడురు, లేక యెడమ వైపునను 
౧చించవచ్చును. పగడమువంటి యొత్తని కాంతి గల శరీరమును, 

సూూయ కన్నులును శాంతము గల నుందర ముఖమును సమస్తమైన 

భాహణములును, వీతాంబరమును, కాలి చీలమండ వజకు స(స్త్రునును 

రిండు (పక్కల పై వస్త్రము తొడల వబకును, ఇట్లు ఏక పతిమను 

చేయవలయును. లేక యెడమ వైపున పార్వతి ఆదే వీళమునగాని 

నేఆలువీఠమునగాని కలసి యుండవచ్చును. లేక యిద్దరికిని విడి విడిగా 
సుఖాసనము కల్పించవచ్చును. శివునకు వంద హస్తమును, పార్వతి 

శివుని ఆశ యించినట్లు గాని, ఎడము వె పున పార్వతి ఆలింగనము వేసి 

నట్లుుగాని, (పక్క నూలునుండి వెనుకగా భుడమును బట్టి కాని 

యున్నట్లుగా రచించవచ్చును. లేక దేవి కుడిచేతితో దేవుని. కుడి 

(పక క్క_ను పట్టుకొనినట్లును, అ వెయ్యి చేవ్రని కటి సూ శేముపై 

సుండునట్లును ఎడమ చేత పుహ్పమును బట్టి వొనినట్లును రచించ 

వచ్చును. లేక కుడి చెయ్యి "దేవుని భుజమువై నుంచి యడమ చెయ్యి 

జారవిడిచి పుష్పమును పట్టికొనినట్లు చేయవచ్చును ఇట్లు ఆ లింగ 

మరా ర్తిని మూడు విధము అన కొలతలతో చేయవచ్చును. సమస్త 

సైైన భూవణములును గుం| డని వెలుగు నడుమనున్నట్లును. రచించ 
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వలయును. తరువాత వృవవావానుని లక్షణమను వెప్పబోనే 
చున్నాడు. ; 

నో 
ఉల 

(అనుబంధము 26వ పటము చూడుడు) 

36, వృషవాహనమూర్తి లక్షణము 
కాశ్యప శిల్పము 64వ పటలము 

వృవషవాహనమూానేస్తు లతశుణంవశు ఫ్ తేజ_థునా 

సమభంగం| తిభంగంచా కల్ప యేచ్చిల్పని త్తమః। 

దఖీణంస్భ _సికంపాదం  వామపాదంతుకుంచితం 

ఉ ప్టేపాన్నధ్యమా ద్వా మే లలాటంమధ్య వామ కే 

వామనే తావసా నేత వామనాసా పుటాంత శే 

దవే, ణేస్టానవీళంస్యాద్ వామనా భిళ్చుమధ్య మే! 

చామోరు మధ్యపార్ట్మ్యళ్ళ్చ్ మధ్యసూతంపలంబయేత్. 

వవంతుసమభంగంసాా న్నతమానంయుగాంగులమ్! 

ముఖ పూర్వవదుద్దిష్టం డవీ. లేతు స్తనేతథా 

నాభేత్వా మేగుణాంళ తు వా మోరుమధ్య మేత ధా॥ 

స్వ సి తాం ఘీస్తుగుల్ఫ్భంస్యా న్హ ధ్యేసూ( తం పఅంబయేత్ 

అతిభంగమితిఖ్యాతం నతంపంచాంగులంభ వేల్ ॥ 

వృవస్యమ స్పకోర్డే (తంవిన్య సేద్వామకూ ర్చరం 

హిక్మాసూ తేలితే థావి| ప కలాంశంవానబాంగులమ్॥ 

వామకూర్చరలంబంస్య్యా తీస్తాడా స్త సననీముకం 

నృషభసో్యోచ్చఎ)యంఖ్యాతం పాదస్థానాహి తాంగులమ్! 

వృష భోదయ మాఖ్యాతం నృమంలమే ణనత్ఫు-రు 

అధ వ నృషమూార్గ్నీతువాస్తేతు మధ్య్యాంగుల్య గసిమక మ్! 
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నాభిసూతంసమంకుర్యా దంగులంవాసతాంగులం 

అధసా త్రలమధ్యతు పూర్వసూ తంయవద్వయమ్॥ 10 

అధోముఖం| పక ర్షవ్యం తదర్గంతు ప్రసార యీ ట్. 

దత్సీ శేపూర్వవాస్తే సతు "పారి రి నాభేరథో బుధః॥ 1 

పక్షేషోడశమా|తంబా నతంతేత్సింవాకర్ణ వత్ 

వకదండోల్థితంతస్నిన్ కల్పయేత్తుదలాచలమ్॥ 12 

స్థితాం ఘిజానురూర్ణ్యాసు పీ కాాసూతేంసమున్నతం 

కనిష్టాంగులపరీణావా మ గంవ క్షఫిత)యాన్నిత మ్॥ 18 

లోహజందారుజంవా2.థ వ కడం డైవమా చశేత్ 

అథస్తాన్నణిబంధస్తు ఉఊరుమూలంతదు త్తరమ్॥ 14 

పంqచషట్స ప్రమా(తంవా వనునందాంగులంతువా 

జటాముకుటసంయు కృం జటా భారస్తులఠిచిత 15 

జటాబంధళికో చా౭_సి కర్తురిచ్భావశాన్న యేత్ 

సథ్వాభరణసంయు క్షం ర కాభంర కృవ్యస్త్రకన్॥ 16 

వామపాశ్ళే(ఉమా దేవీ దవీ.శేవావి కేషత। 

స్వ స్థికందవీ.ణం పాదం వామపాదంతుకుంచిత్రమ్॥ ' 17 

ఉత్సలందకీ జేహ స్తే వామహాస్తె| పసారితమ్ 

(ఊవమౌానేనవిధా నేన ఉమూాబదేపుచశారయ్త్, 18 

వృషవాహనమా ఖ్యాతం నృస్తుమూ ర్తి రితవోపరి 19 

ఇత్యంశునుర్భే దేకాశ్యపశిల్సే నృమవావానమూ ర్త రి లక్షణం 

నామచతుఃపస్టితే మఃపటలః 

శొ॥ వృషవాహనమూరి యొక్క_ లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు 

సముభఠఅిగమునగాన్ని లేక (తిభంగమునగాని రచించవచ్చును.కుడి కాలు 

స్వ స్పికమును (నిలువుగాను ఎడమకాలు కుంచితమును (వంపును 

ఉప పృహము నుండి నడుముగా ఎడమపక్క. నొసలు నడుము ఎడమ 
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కన్ను (పక్కగాను ఎడమ ముక్కు పుట (పక్క గాను, కుడివైపున 

స్థాన క్రీభమును, ఎడమనాభి నడుము, ఎడమ తొడ నడుము, చీలమండ 

మధ్య సూ తీమును జ జారవిడువవలయును. దీనిని సమభంగ నుందురు. 

లోతు లేక వంపు 4 అంగులములు మజీయు. ముఖమును మునుపటి 

వలేనే యుంచి కుడి స్తనము నాభి యొక్క యెడమ [పక్క కి అంగు 

లములు ఎడమ తోడ నడుము కాలు అడ్డ ముగాను చీలమండ నడువు? 

గను నూలును పట్టవలయును. దీనిని అతీభంగమందురు. వంపు శ్ 

అంగులములు ఎద్దుయొక్క- తేల పెన ఎడమ మోచెయ్యి నుంని అక్కి_లి 

నూలు 16 అంగులములుగాని లేశ 9 అంగులములు గాని, లేక యెడమ 
కాలును జాగవిడిచి అక్కడినుండి స్తన (పజేశము వణికు నూలుపట్టి 

చేయవలయును. వృవభమును లక్షణోక్త | పకారమురచించవల యును 

వృషభము యొక్క తలను చేయి యుంచి నడిమి వేలి చివరకు, నాభి 

సూత్రమును సమానము చేయవలయును. అంగులముగాని అంగుళము 
వంపుగాని, అడుగున అరచేతి నడుము ముందు నూలుకు “పల్లము 2 

యవలు ముఖవును కిందికి జూచుచున్న ట్టు రచించవలయును,సగము 

(పసాఠముండవలయును. కుడివైపు ముందు చెయ్యి. చీలమండ: బొడ్డు 

వీనికి దిగువ నుండవలయును. 15, 16 అంగులములు వంగి. యుండ 

వలయును. దానిని సింహకర్ణ మువలె కర్తరీ ముఖముతో. 'రచించవల 
యును. వ్యకదండమును చలముగను, అ చలముగను రచించవచ్చును. 
నిలుచున్న మో కాలి పెన అక్షి. లి సూ తము ఎత్తుగా నుండవలయును. 

వ్యకదండము అంగులము విస్తారమును మూడు నంపులును కలిగ 

యుండవలయును, ఇనుముతోగాని కజ్తతో గాని చేయవచ్చును. మని 

క్ట్టు క్రంద తొడ వెందలును, పె పెన స 6, 7,89 అంగులము గల 

జటాముకుటమునుగాని, జటాబంధమునుగాని రచించవచ్చు ను, సమ స్త 

మైన భూాషణనులును, ఎజుపువన్నె యును, ఎల్ల ని వ(వ్రుములును, 

ఎడమ వై పున పాఠ్గతియును కుడికాలు అడ్తమును, ఎడమశాలు కుంచి 
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గనుతు కడిచేతియందు కలువయునా, ఎడమకోయి జారవిడుచట 

యును, యే పతీమకు జెప్పబడిన కొలతతో తచించవలయును. 

ON హనవమూర్తి అలతేణము చెప్పుబడేను. న్భత్త తేషా రీలతణమును 

317. న్స త్త త్తవమూర్తి లక అము 

కాశ రప శిల్పము 6న పటలనము 

కో అథవమ్యివిశే పేణ నృ త్తమూ శ్రేస్తుఅతుణం 

ఈ తాాహావర నారాయ ఆద్ఫూ తా చక్మముండి క॥ ల క్షే 
గా యై థి 6 

(తి పుం డవదనంకృ త్వా సృయాత్క-ర్ల నత9త థా 

హోసోత్పుకాసనా దేవి తత్చుఖాసనవృద్ధ యె॥ 9 

త భాన్ఫ త్తంక రిష్యతి సర్భలోకహీ తాయవై 

"దేవానాంమూ రినాదాయ రాజరాష్ట్రవివర్ణ నం లె 
టి యా లు యు 

నృ త్తోముస్టాదళం హ్యేవం తేషాడానవనుచ్య తే 
ల లు నీ 

(పకృతే "విధినా గావ్యూం బింబమానండి(జో త్త తము! లీ 

& త్రవ్వందశ తా లేన సర్వాంగం పరిక ల్పయేత్ 

భానురు| దడశ ౦ వైన తుంగంనృత్తోన్న తంభ వేత్॥ స్ 

ఉప్మైహానధ్యమాత్సీ వ్య లలాటంమభ్యదపీ.జే 

సీ తాకి వాంగులంస మే నే తాం తేచపుటాంత శే! 6 

హనోఃసర్వంతుహిక్కాయాం మధే్యనా భీం చమధ్య మే 

వా మోర్య్వభ్యంత శేలంజ్య స్థితాం ఘీగుల్బమధ్య మే! 7 

పభాముండలమఛ్యతు పూర్వసూ[తంతులంబయేత్. 

లలాటసూ తనీ వంతు యుగార్టాంగులమంతరమ్॥ రి 

గుల్ఫస్తూ తాంత రేవైన ద్యాదశాంశంవిధీయ లే ! 

హికొగమధ్యంతుసూ తంతు సార్గస ప్తంనవాంగులమ్! 9 
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ముకుటో స్యేకపకూ| గం సూ కోంతరంత ధైవచ 

ఆర గకుతీంస్స ఎ్ర *త్చూర్వం సూత మేవం పలంబయేళ॥ 10 

తతూ. కాణ్డ్అబావహ్య[గ మన్హాధికకలాంగులమ్ 

తస్మాదపర బాహ్య గం యుగాంగులముదాహృ శతమ్, 

తస్మాదగ్నిక రా గాంతఆ సాష్ట్ర తింశాంగులంతు వా 

చత్వాకింళ తిమా(తంవా తన్నాద ధిగుణాంగులన్! 

హి క్కా-సూ[ తంసముద్దృత్య మధ్య మేవ ధ్యవమాగకం 

తద్ద స్తతలమధ్యేవా నుధ్యాంగుల్యగపూర్వ శే॥ 

మధ్య ప ర్వేయ చాధిక్యం త్వనలంపా తసంయుతం 

పాతంవినాఒ థ వాధిక్యం పంభాంగుల౦విశాలకమ్॥ 

ఉక్తానుమధ్యజిహ్వోయాం వన్యందకీణాననంకురు 
దవేజేపూర్వ్యసూ తంతు బాహ్యా గంవిశవంకురు॥ . 

తస్మాడ్డమరు కేవాస్తే మణిబంధస్యబాన్యాశే 

అస్టా|తింకే లీనా త్రంవా చత్యారింళ తరేవచా॥ ట 
చత్వారింశ తినా | తంవా వామహా స్తృస్యసవ్య యాః 
తేద్ధస్తే మణిబంధోర్ల '(6 పీ క్కా_సూ| తంసమంభ నేత్ ॥ 

అ సరీ డమరుంమధ్యమంవిండ్యం సూచక ర్మంతు ఉద్ద తః 
తర్జన్య గంతుసూచ్య గం తర్జనీరజనీభ వేత్ || 

అథవాచర్శసూ తంతు పిండి మధ్యాంగులోపరి 

అనామికోపరిష్టాత్రు డమరుంపరికల్పయేత్ || 

డవురో ర్టీర్ణవిస్తారం వసుపం చాంగులం క్రమాత్ 
మధ్యం౭గుణాంగులంవ్యా సం పద్నాకారం[ పకల్పయీంత్ |] 

వలయద్యయసంయు క్షం చర్జనూ, తేణ బంధితం 

గల్వే నాకృతబింబంతం తద్ ద వ్యేణతుకార యేల్ ॥ 
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అక్క-డినుండి పైన కి అంగులములకు అక్కిలి నూలుండనలయును" 

అక్కి-లి నూలుతో సవానముగా ఎ త్రీబడిన అధయహ స్తవు యొక్క 

నడిమి | వేలుండవలయును. ఆ చెయ్యి మొక్క. అర చెయ్యిగాన 

యుండవచ్చును. ముందు వైపున నడిమి వెలినడిమికనుపు వైప యవను 

వెన ప్మాతనమున అగ్నియుడవలయును. ప్మాతము లేకున్నను, స్ట్ 

అంగులముల విసారముశు 7 అంగులముల యత్తును లేక 8, 9 ఆంగు 

లము లైన నుండవచ్చును. అగ్నికి జిహ్యలు ల, స్ 7 చేయవచ్చును? 

నడిమి నాలుక ను9డి |క మముగా మిగిలిన నాలుకలు రచించవలయును 

ముందు నూలు కుడి వైపున భుజకు పైన చేయవలయును.అచ్చటిను- డి 

డమురుకము చెయ్యి మనిక ట్లు వెలుపల3రి, 40 అంగులములు ౦డవల 

యును. ఎడమ చెయ్యి కుడివై పునకు జాచబడినడియును 4) అంగులము 

లుండవలయును. డవురుక హస్తము యొక్క మనికట్ట ను. అక్కి_లి 

నూలును సమానముగా నుండనలయును. డమరుకము యొక్క. నడు 

మును సూచీహ'స్తముతో పెశె త్తి పల్బుకొనబడియుండవలయును సూచీ 

నుఖహ _స్తమనగాతర్జని వేలిని చాచి బొటన వేలితో మిగిలినమూూ డు 

(వేళ్ళను కలిపినది “సూచీముఖోభ వేనూర్ల (0 కటకాముఖ తర్షన్ అవా 

మేక ఇతి బహ నిస్ట్రశ మకరోద్యతః। తన్మాత్సరాత్పరాజాతో సూచి 

రస్యబుమీరవిః "దేవజు తి శ్వతవన్లో విశ్వక ర్నాధి దేవ తా॥ ఫూర్వకాల 

మున (బహ్మా నేనొకడనేయని నిరేశించునపుడు ద్రైహ్మ వలన సూచీ 

హస్తము పున్టైను, ఇది చేనజాతి దీనికి బువీ సూర్యుడు "వర్ష ము కే 

తము. ఆధి దేవత విశ్వకర్శ (అభినయ దర్పణము) తర్జని ముందు 

సూచీ ముఖము యొక్క పె ఫాగముండవలయును, తర్జని తగుల 

గూడదు, దానిని చీకటి యందుకు. డమరుకము మొక్క. నడుము 

డిమి వేలివైనగాని ఉంగరపు వేలిపైనగాని యుండవచ్చును. డమ 
రుకము పొడవు 8 అంగలములు విస్తారము 5 అంగులములు నడుము 

రీ! అంగులములు కలిగి పద్మమున ల నుండవలయును. డానికి. శెంథు 
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వె పుల మూతలు చర్మముతోో నుండవలయును. ఆ కెండు మూత 

లును సెజటుతో చుట్టును బిగించి యుండవలయును, 

న్ సూచ్య(గాత క్ల సిమాంతం చ త్యారింశ తిమా | తేక . 

తపంచచ త్వారింశే ద్వా పంచాశ న్నాత్రకంతువా! 33 

పార్గషసూతేంసమంసూ బాగ వాన్యాస్తామధ్యమాంగులమ్ 

దథీతేపూర్వవా స్తంతు ఆ థ యంపరికల్చ్పయీత్ * 24 

(పొకళ్సూతాదుభ యేహాన్నే నుధ్యం భానుద్వయాంగులం 

ళన్నధ్యమాంగులాంతేంతే హా క్మా-సూ(తసమంభ వేత్ 4 ల 

సూ తాత్కూర్సరనీ వంతు చ త్వారింళద్ది (మా తకం 

అభయం పకొ'ష్టుమ ధ్యేతు ఘజంగనవలయంన్యసేక్ ॥ క్ 

(పకోస్టమధ్యనావాంస్యాత్. సపాదంత స్యదీర్హకం 

తశత్చూ(తాదుపరిఖ్యాతం సుం భాన్వంగులంభ వేల్ 1; 27 

సషపాంగులంవిశాలంతు ఘన వీకాంగులంభ వేత్ 

పురఃస్థితాన్ సమాషేన్య జహ్వాన్మీవసవాన్వితం! 28 

భుజంగవలయం హే న్యం కల్పయేచ్చిల్పవి త్రమః 

సూ తాత్క మాంతరంస మ్య పాన్ళ్వే ద్వాదశ మా తకమ్! ల్లి 

సూ తాన్నఫోనదరంవా మె నవా౧గులనుడాహృతం 
6 2 

నవమాత్చిండసూ తంతు సూ తాదస్టాదశాంగులమ్॥ 80 

సూత్మా_తుంంచితజానో(స్తు అంతర ంతుదశాంగులమ్ 

నవాంగులంచాష్టమా తం జానునీ వంయథా| క్ర మమ్! శ్రి] 

భానుకు దద శాంగుల్యరి నత మానంతుకల్పయేత్ | 

స్థితాం ఘీజానుం చ్" శ్వామం జానునీ నంతడాకులన్॥ ల్రిబ్రి 

(తిపంచమనుమా,తంఎ జాసుడ్య్యంతంత ధైవచ 

సితాం 4 శి! 
స్థితాం ఘునల కామధ్యా ద్వామ పార్థ ్యంతేరంబుధః॥ 

9 

సవే దచ త్య్వారింళ చ్చ సాంగులం(పవిధీయతే 
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సపావపంచచనొరింశ స్వంగులంతునతం భి వేక్! క 
26 ప =) 

MD జా నరొడ రా చతు న్ఫేంశ తమా వక్రం స్తీతేజు నూద్ద ఎ్రతేం పార్వ [మా క 

(తీయ స్ట్ ంశే తీవూ | తంవా జూనుసా ర్ట్రఫంతరంద్వి =| విం 

ఉన తాం ఘిస్తుజానూర్థ్వ్యం నాభిసూ శసమంధవేత్ 

కూ ర్చరండోలవా స్తంస్యా న్నాలసూ[ తందశాంగు లమ్॥ 96 

ఏకాదశాంగులంఐఒథ క ల్ఫెషునంకరార్పరాంతేకం 

తద్ద స్తే మణిబంధస్తు వామజానుతుద్వ్యంతరమ్,। టి 

దశాంగులంవాక రృవ్యం నవాంగులముదా హృతం 

వోలపహా నానింధ్యన దంగులాంగంవి గవర, 238 

లో ఆలీ 

నవాంగులాంతరంవాః వి రచాంగిలమభాపివా. rt ౪9 

డోలహస్తాద్భయాంతంతు దగ్యంతరం తుదశాంగుల ష్ || 

అనోో్యన్యయు కనీ వాణి యథా సాందర్య్థమా చేల త్ త్వ 

తా॥ సూ వా న సము చివర నుండి క ర్మ చేశాము వ్ అవకు 
అ 

40 ఆంగులములు శ 45, 50 ఆంగులము లుండోన చు ను ము, (నక్కా 

నూలుతో సమానముగా సూచి నడిమి వేలు డవలయుఎను, పం డి 

వైపు ముందు చెయ్యి అభయమును చేయవలయును. ముందు 

నూలు నుండి రెండు చేతుల నడుమ ౨1 అంగులములు అది నడిమి 

(వలి వజకును, ఆక్కైలి నూలుతో సమానముగను ఉండవలయును, 

నూలు నుండి మో చెయ్యి నీర్షమమును, 42 అుంగులములు ఆఅభాయ 

హస్తము యొక్క. ముం జేతి 'యందు భుజంగవలయను చించవల 
యును, నుం చెయ్యి నడుమ నాహము 1! యును దానిని యముడిని ఆ 
నూలు నుండి పైన చేయవలయును. పాము పడగ పొడవు 1. అంగు 
లములును, వెడలుపు 7 అంగులములును, మందము 1 ఆాంగులమును 
ముందుకువచ్చి కదుచున్నట్లు ను నాలుకలు ముందుకు తకినుపముచు 
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భజంగ వలయముండవలయును.నూలు నుండి చంకల నడుమ కుడ పక్క 

1 అంగులములు, నూలు నుండి పొట్ట నడుము యెడమ (ప 9 

అంగులములు తొమ్మిది నుండి పొట్ట నూలు నూలు నుండి 18 ఆంగుఖ 

సులు, నూలు నుండి వంచిన మోకాలు సండు 10 ఆంగులములు నే 

9, ర అంగులములు మోకాలి నిర్హమముండవచ్చును. వంపు 18,1110 

అంగులములు చేయవచ్చును. నిలిచిన కాని మోకాలును, తెడ 

యుడమ (పక్కాయును మూ కాలి నిర్షమమును కలిసి యుండవ 

యును 15, 14 అ౭గులములు మోకాళ్ళ శంటి కడపటి వజకుండ 

వలయును. నిలుచున్న కాలిచీలమండ పై భాగము నడుము నుండీ 

యజడమశకాలి ీలనుండలోపల 4 45 ఆంగులములుండదగు ను" 

వంపు 47, 4, 45 అంగులము లండవలయును. నిలచిన కాలి 

మాశకాలుసె శి త్తబడీన శానివీల మండ సందు శిక్తీ కిరి ఆంగులములు 

దవయ. ను. పశ తబడిన కాలి మోకాలిపైన నాభి స్మూత్రేములి 
స్ప ఊఉ. చా 

6 | ' 

సమానముగా నుండవలయును. మోచెల్యు క్రిందికి వంచిన చేయిని 

నందు నాలసూ(తము 10 అంగులములు 11 ఆంగులములును చేయ 

వాం క క్ట రడి యడమ మోకాల్ 

వచ్చును. ఆ చెయ్యి యయొక్మ- మనికట్టు నుండి యె 

సందు 9, 1 ఆంగులము లుండవచ్చును. వాలిన చెయ్యి 

(వేళ్లతో సడ వాలి యుండవలయును. ఎడమ పాదము పిక్క 

ముదలు సందు 9, ll అంగులమలుండవచ్చును. 
వాలిన చెయిన్థ 

అభయహ సము సందు 10 అంగులములు ఒక అవయవము ణు 

న్ 

ర ఈ. వేయ స్స్ 

ముజియొక అవయవను యొక్క నిర్షమము అందమునుబట్టి ఇ 

వలయును. 

యా ప 
దశా ంగులం 

నః -శ్రీజాం తాద్చాహుపతు
ంసానై న్తుంగముష్టాదశ ౯ శ 

స వద శాంగులంవొజథ 
ఫోడశాంగుల మేవవొ॥ 

తదర ౩వా। తిపాడం వా త స్యవి
స్తార మేవహి 

ప ( స ట్సక్తీపనంద వో! 
త్త 

సవికీర్శజటా భారం 
పంచపట్ సక్షజ్తనం 

వాలీ 
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రు దసంఖ్యాతు వావీ ప ఉభ యోాఃపార్న (యో సభా 

ద్వా తింశాంగులనూ రభ్య వచైళమష్ట్టంగులాంతకమ్॥ 

అంగులాంగృల వృద్ధ్యాతు జట ఎర్బృముల హృతం 

అథో జటాదీర్ధ మేవం తస్ఫాదూర్జ్యంతుమూర్ణ ॥ 

కనిష్టాంగులపరీణాహం జటానావాముదాహృతం 

జటాంత పుష్పుమాలాభి రలంకృత్యవి వత ః॥ 

నాగం చెవార్క- పుష్పంచ ధుత్తూరకునుమంత థా 

హరిక్ శిరీషకం చెవ క రోటిరత్న బంధనమ్॥ 

రువాంధృ త్యాతుముకు కే దహీ ణేచం| ద శేఖరం 

సింధూ కాకృతిమాళిస్తు అస్టమాలావిలంబితన్ః 

భస్ఫోద్దుళితసర్యాంగం కించ్నిత్పహసితాననం 
యక్షోపవీతసంయు క్రో ఉరఃసూ[ తేసమని(తమ్॥ , 

'బేవాంగనోరు చేమ ధే చాహుధా మేఒ గనిర్షతిః 

(పఫొమండలమా। శిత దరబం ధ్యాగకోది జ॥ 

వ్యా ఘచర్శాంబరో వేతం డోర గతవసానకొం 

49 

44 

థ్ 

46 

47 

48 

49 

డోలా బాహూర్ణ తో బంధం వ్యాాఘ చర్మంద్విజో త్తమ 50 

లంబనం బాహుమూ శేతు భాన్నుత్ర యోాదశాంగులం 

తీవర్లంవా తీపాదల నా విస్థారంత| తమండలమ్॥ 

_ వాదొనూపురసంయుక్తా సరాంభరణభూషితెౌె 

హాస్తపాదా౭గులంసర్వం రత్న పామాంగునీయతమ్। 

మథాగ్గలగులంవిస్న జా6తు ేషంవె (త్ భాం సృ § ఇష వైమ్ము దికాన్నితం 

దన్నణంకుంచితంచాద మపర స్యోపరిస్మృతమ్। 

తిర్యక్ పాదతేలన్యాసా న్న ఎ్రిత్తంకుర్యాన్గ హే శ్యరః 

హినుపాదంతతోదృృత్య సతిర్యగ్దవీ ణాన్వితమ్ః 

5! 

క్త 

53 

రత్త 
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శోలవా స్తమధాత్యంతే మపస్మారమిహోా చ్య తే 

తదతువ్పుంచమాతేంవా అపస్మారస్యదీర్భకమ్॥ కఫ్ 

ఆస్గచత్నారింశాంశ ంతు అపస్నాకోదయంకురు 

ఉప్పీపం వైక భాగన శేశాంతంచద్విథాభ వేత్ ॥ 56 

హృడదయంనాభిపర్యంతేఆ తత్సమంపరికీ ర్తితం . 

నాభి మ్మేఢస్యమూలాంత మానంపషగాత్మ్మకంభ నేళ్ ॥ 5 

సప్పాంగులం-నోరు దీర్హం జానుదీర్భంయుగాంగులం 

జంఘ్యూది-వోరుతుల్యంస్య్యా ద్వ్య్యంత రంచరణోదయమ్॥ 58 

మన్వంళ ంతుక రంపా కాప మధ్యవమాంగులిసీమకం 

"శేషంయుక్య్యాతుక రవం ఛాయ యేత్తు అధోముఖమ్॥ 59 

శంభోఃసనన్లళ రీర స్థా నుభొపాడాతుకీ ర్తితం 

అపన్నారో దరొ చ్చంతు ధర్శనందాష్టమూ[తకమ్॥ 60 

తన్నుఖంతుస ముద్ధృత్య చాలలీలాసమన్నితం 

వ్యాలంనైవామహాస్తేన దశత్నీణేతస్యచేం్యదియమ్మ్ (1 

సస్య శామని భా కార మపస్ఫారందిజో త్రమ॥ 

ఛా! శేశాంతము నుండి భుజము (పక్క యత్తు 18 అంగుల 

ములు లేక్ 17, 16 అంగులము లుండవచ్చును. అందులో సగముగాని 

ముప్పాతిక వ్యతుగాని దాని విస్తారముసు చేయవలయును. లెస్సగా 

శేంగిన వెం్యడుకలు గల జడ 5,6 7,9,11 అంగులములుండవలయును. 

ఇందు వై,పులను క) అంగులములు మొదలు 61 అంగులము వజకు 

1_ 1 అంగులమును పెంచుచు జడ యొక్క పొడనును చేయవచ్చును. 

దిగువ జడ యొక్క_ పొడవు యిట్లుచేసి ఆ పైన తలమోడ రచించవల 

యును, చిటిశెన వేలి లావున జడ యొక్క లావుండవలయును, జడపై 

పూలదండలున్స, పొము, జిన్తేదుపువ్వు ఉమ్మె గే పువ్వు; గరికపచ్చని 

గడ్డ, ఒరి సెన పువ్వు; తలపులే, రత్నములు పొదిగిన బంగారపు బిళ్ల 
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ముకుటమునను, కుడివై పున చందుడును, జటాహాళి యని రంగు 
తోను, దానికి 8 జండలునుు, శరీరమంతయును విభూతి పూయబడి 

యుండుటయును కొంచెము నవ్వుతో గూడిన ముఖమును, జం చెమును 

ఉరస్సూ. తేమును భుజము నుండి ముందుకు నిర్ల మము చుట్టును కాంతి 

మరఠిడలమును ముందు ఉదర బంధమును, పులితోలు వ్యన్ర్రము ను, పెకి 

లేచుచున్న ఉ త్తరీయమును అడ్డముగా ,దిప్పిన యెడమ చేతినెన 

యెత్తుబడిన కుడిచేయియును. పులితో లును, భుజము _మొదలున దిగు 

వకు జారినది 12, 18 అంగులములును, ఆందులో సగము గాని 

ముప్పాతికనంతుగాని విసారముతో మండలమును వేయవల యును. 

పాదములకు అం దెలును, సమ సనమెన భూపషణనులుషు, శాలి వేళ్ళ 

కును చేతి వేళ్ళకును నడిమి వేలిక దప్పరత్న ములు గల యుంగరములు ను 

కుడికాలు వంచిఆపస్మారను పైన నుఠచవల యును. రండవకాలు అడ్డ ముగా 

దిరిగి నృత్యము చేయుచున్నట్లుండవల మాను, ఎడమశాలు: అడ్డ ముగా రడి 

వె పునకు దిరుగుచున్నట్లును, ఆ పెన డోల వా స్తమున్సు “చీంచవల 
యును, అపస్నారమును రచించు ప్ల కిని చెప్పుచున్నాడు, 8, 4, 5 

అంగృలముల్రు పొడనుచేయవచ్చును. అందులో కే లేక 4ర అంగ్వలములవ్క్వృకు 

వొడవును చేయవచ్చును, ఉప్పిషం 1 భాగం శేశాంతము 1 భాగమును 

అొమ్ము బాం శ్గువబ్రకును, బొడ్డు నుండి మేశ్ర)ము వజకు 6 .ఆంగుల ములు 

చొప్పున చేయవలయును. తొడ పొడను 7 అంగులములు మోకాలు 

నిడివి 8 అంగులములు పిక్క. త డతో సమానము పాదము 9 అంగు 

అలములు చెయ్యి 14 అంగులములు అక్కి_లి నుండి నడిమి (వెలి చివరకు 

మిగిలినవి ఆలోచించి చేయవలయు ఇ. మొగము [కిందకున్నట్లుగా పడి 
యుఆడు నట్లు అపస్మారక మును రచించవల యును. ఎన్రని యొక్క కుడి 

ao ల పొట్ట యత్తు 10, 9, 83 అంగులములు చేయవలయును. 

ముఖమును యె త్రి (పక్కకు చూచుచున్నట్లు వీల్లవాని ముఖమున లె 



౧న భాగము 145 

సు దరముగా రచించవలయును, ఎడమచేతీ పామును కుడిచేత తన శరీర 

మన తాకి గాని లేక గుప్పీలిపట్టిగాని యుంటవచ్చుసు. ఆకుపచ్చని 

రంగుతో అపప్నారరూపముండవల యును 

న్లో కలాంళంపద్మవీశ్ చ్చం విస్తారంచచతుళ్టుణ భె. 

సపాదంపార్దంపాదో ద్విగుణంవాత డాయత6 

ఊర్ల (వద్మత థొ పద్మం విండి కాం-చో కృవద్భ వేళ్ + 63 

(సభామరిడలసంయు క్ర మనేనవిధినాకురు 

గుణాంగులలిసనూ ర భ్య శతనూ(తావసానకమ్॥ 64 

తావ బేవాంగులాఖ్యాతు లెకళోనళ తోదయమ్ 

పకాంగులంసవతా ౦ ఖై వై కయవవర్థ్యనమ్ క 6 

పశ్చాత్ సంఖ్యాక తంఖ్యాతో దండఃస్యాత్ (పథ మస్యతు 

త గ్లదష్టాంశ కీంనంతు ఊన్థ్యోర్థ్వంతుకమాతీ కృళమ్ః 66 

చళద్వి తిచతుశకవంచ మట్ స్స వవనుమా।తశం 

పునః పున స్తథాసం ఖు ముపకుర్యాల్ | పకల్చయేత్ ॥ 67 

శర్తురిబ్భావ శా శ్లేష దండనంఖ్యంతుతేతేణ్యకు 

నానాదలల తాభిళ్చు నానా పుష్పైశ్చశో భితమ్! 68 

తస్యోపరిష్టాదలినం హస్తం వైశిఖరంబుధః 

శర్తువ్యంపరితో వివ దలసా్యాభ్యంత రాన్వితమ్, 69 

భానుమండలంవాధీమాన్ (ధా మండలవ ర్వనమ్ 

తస్యవా మేఉనూ బెప్ం (పాగు కృవిధినాకురు 70 

వతస్య పథమం పో కం సర్వలోక హి తావహామ్॥ 

తా! పద్నవీఠము యొత్తు 16 భాగములు విస్తారము ఎత్తుకు శ 

శెట్టును పొడవు విస్తారము పెన | నంతుగాన్ని 1 వంతుగాని, స 

వంతు గాని యెక్కువ చేయవలయును. ఊర్ల (పదము, అథో పద్మము, 

19 | 
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మధ్య గర్భము ఇవి శాస్త్రమున జెప్పబడినట్టు చేయనలయును. కాంతి 

మండలముతో గరాడుకోెని యుండవలయును. తే అంగులములుం 

మొదలుకొని 1009 అంగులముల వజకు 1. 1 అంగులమును పెంచుచు 

పొడవును 98 విధములుగా చేయవచ్చును. 1 అంగులముూ మొదలు 

కొని 1. 1 యవ పెంపుతో నూరు విధములుగా దండమును చేయ 
వచ్చును. ఇది మొడటిది ఆ పెన ఒకొక్క డానిలో రివ వంతు 

తగ్గించుచు వరుసగా పైన సన్నమును చేయుచుండవలయును. 1, 82, 

ల్ ఉక 5, 6, 7.65 అంగులములు పెన పెన ఒక్కొక్క భాగమును 

తసగ్తించుచు రచించవలయును. శర్త యొక్క లం ప్రా నుసొరముగా 

డండము యొక్క. సంఖ్యను కల్సి ంచవచ్చును. అనేక మైన దలములును, 

తీ గెలును, పూలున్కు అందముగా ర చించవచ్చును. లతే మొక్క న 

భాగమున 1 హస్తము శిఖరమును చేయవలయును. చుట్టును డలము 

లును ఆ లోపల (పతిమను రచించవలయును, సూర్య మండలమున లె 

గాని లేక సామాన్యమైన కాంతిమండలమువలెగాని మండలమును 
రచించవచ్చును.. ఆ దేవుని యొక్క యెడమ వైపున పార్వతియును, 
అరూపము శాస్త్రమున జెప్పబడిన లకణములతోను రచించవలయ. ను 
తొమ్మిది విధములైన న్ఫత్తే తములతో ముదటేదియగు పార్వతీ నహి త 

నీవరూప నృత్త తము దీనిని శివకామనుందర నృ త్తీమనియును, నటళలా జ 
నృరీత్తమనియును ఆనండ తాండవమనియును జెప్పుదురు, 

(ఆనుబంధము 25 నుండి ౨8 వజకు గల పటములు చూడుడు 

38 (2)వ భేదము 
హ్నపీభవేత్ 

న్లో త దేవదవీ, ణేపాశ్ళ్ట్యే జటాగేచవిభాజిలతే,. 
శంభో స్లైెహాంతరం చైవ షోడశాంగుల సమ్మిత మ్ 

ప్రీమానోక్తాంగసంయు క్ష ర్ం హృదయాలింగసంయుత మ్॥ 73 
ఏనంమా నవిధింయు క్షం న్బృ _త్తీంయుక్ర్యాద్వితీ యకమ్॥ 
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ఈా1 వె జెప్పబడిన దానిశే | కుడి? వై పున శివుని చేవామున. 16 
రంగులముల మితముతో (సే రూపము: యొక్క కొలతల (పకారము 

కొమ్మును ఆనుకొని యున్నట్లు రచించుట నరెండవ విధము. 

Wr తే వబానుపాదంతు అపస్మారో పరిస్థిత క్, | 72 

ఉద్ద ఎతేందమీ.ణం సాదర చామ పాదం పసారితమ్ 

లలాటమభ్యనా మేతు బామనాసా పుటాంతే కే 74 

లంబ యీద్బ ఏహ్మాసూ తంతు స్థిత పాడస్యగుల్భ శే ల 

శేషం పాగివక రవం యథానృ త్తంతృతీయళమ్! "స్ట 

తా! ఎడను కాలును అపస్మాఠముప్రై నుంచి. కుడికాలును 

ఎత్తి యుడమ కాలును చూచి నొసలు యొక్క నడుమ యెడమ 

వైపున ముకు; పుట యొక్క. అంతేమున (బహ్మ సూత్రమును చేసి 

నిలుచున్న కాలి యొక్క. చీలమండ నుండి బహ్మ సూతమనును స్థి సిర 

ఫఆఅచి మిగిలిన కొలతలన్ని యును పూర్వము చెపి ప్పిన (పశారము 

గచించవలయును, ఇది మూఃడేన విధము. 

40. (4) వభేదము. 

5 అవకీర్ణ జటా భార జటాముకుటసంయుతష్ 

జటా మండలసంయు కర్తం విశే ఇపుం చా థ్యనృ ర్తి వ్ ॥ 7 

చతుర ర్హంనృ త్తి త్త మేతేద్ది సక్య పాజిహిశావహమ్, 

తా! చెడరిన జడలును, జటామకుటమును జటామండలమును 

గలిగి ముడి నృత్త రాపముతో రచింపబడినది నాల్లవ భేదముః 

41. (5) వ పదము 
న్థో॥ కర్హాంతముద్ద్భతేంసవ్య సాదంనామంతుకుంచితేమ్' : 77 

భుజూష్టక సమాయు క క మేతత్ పం వకనృ త్తి తకమ్॥ 
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యెడమ. కాలు నాటి 

చుట్టును ఎనిమిది భుజములతో గూడి యుండబడినది అయిదవ శ్చేదము: 

42. (6- 8 భేదములు 
అఆభయంళూలపాళంచ డమరుందక్.డేక శే, 78 

తా, కుడికాలు చెవి వజబకు ఎ తబడి యడ 

3 
కపాలంచాగ్న్ప్మాతంచ హా స్ప స్తంచం దక లోప పమమ్ 

గజహసోపమంపహా స స్తం (వసాఠర్యదతిణానుగమ్ః 79 

యద ళ్ పథమన్ఫ తృంస్య్యాత్ సర్వినూూ తం పసార యీత్ 

యత్తుపంచమనృ ల్తేంసా దేవ మే వేతినృత్య లే; 86 

దోర్భిఃహోడశసంయు కం వా మేగారీసమా యుతం 

పాస్తా భ్యాముద్ధ్యతంస్క-ంధం స్తనంతస్య పసారిత మ్॥ ర్ 

అభయంక[కూలపాళంచ ఖడ్తండమరుక కధ్యజమ్ 

వె తాలంసూచివా సంచ దక్ మనక రంభ వేత్ | 83 

అనలంగజహస్తాభ ౦0 భటకంవిన్న్మయంత థా 

సుంటా చైవకపాలంచ భరికాం సూచి వమేవచ!। రితే 

వవంవ. షాష్టమంఖ్యాతం అసి 84 

ఈ కుడివైపున నాలుగు చేతులలో అభయము, శూలము, 
రాశ ము డమరుకమును, ఎెడను వైపున నాలుగు చేతులలో కపాలం, 

అగ్నిపాత్రేము, చందకలాహ స్తమను, వనుంగుతొండమువలె దత్ 
ఇమునకు జూచిన చెయ్యియును ఇట్లు మొడటి నృ చమువలె సమ స్త 
మెన కొలతలును చేసిన యెడల ఆణవ భేదము, మజియు పదు 
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హలము, పాశము, ఖడ్లము, డమరుకము, ధ్యయము, _ బేళాళము 

సాచీహూ స్తము, కుడివైపునను, అగ్ని ఏనుగు తొండమువలె జాపబడిన 

చెయ్యి, ఒడ్డము, ఆశ్చర్యము, ఘంట, కపాలము, చురకత్తి సూచి. 

హస్తము కెట్లు ఎడమ వైపు చేతులయందును శిల్పరత్న మున ఇందలి 

|శగ్గేమునకు బదులు చక్రము చెప్పబడియున్నది. మిగిలినవి అయిదవ 

సృ త్రమునందు జెప్పబడిన పద్ధతులతో రచించిన యెడల. ఎనిమిదవ 

శద మగును. 

(అనుబంధము 29వ పటము చూడుడు) 

43. (ఇవ భేదము 
క్లో! తీనేేత నుష్ట్రవా స్తంచనువికీర్ణ జటాధరం 

క్రంచితంవామపాదంతం అపస్మారో పరిస్టితమ్॥ 85 

వామపాశ్ళే(శిర స్తస్య వికీర్గాం| ఘిశ్చదతీ.ణే వం 
| ఉద్భృతండవీణాంగుష్టమ గంసంహితసంగమమ్।। రి 

పూర్వన్గూ తంత ధాఒంగుస్థ నీ వం భాన్గంగులంభ వేత్ 

అధోయంశూలపాశౌ చడవురుందశీణేక రే॥ 8 

కపాలంచాగ్నిపాాతేంచ తథావిస్మయహ _స్థకం 

గజమువాసోపమం వా మే చతుగ్ధవైవ మేనహి॥ 88 

గజహసోపమంసవ్యం వామంవ్యాలసమంతువా నం. 

లలాటస్యతువు భ్యేతు వా మేతుస్థానమధ్య మె! 89 

వానూం(ఘిసలకావ భ్యే లంబయేద్భభవ్మాసూ తకః 

తత్చూ[ తాద్వాముజాన్వంత౦ స్మ వంచైవనవాం౭గులమ్।| 90 

నత మానందశాంశంసా్య దాషమేగారీసమా యుతం 

స స్త్రమంనృ త్తీమాఖాాతేం జగద్దుఃఖ వినాళ కమ్॥ 91 

తా మూడు కన్నులును, ఎనిమిది వేతులును, ైదరిన జడ 

లును, ఎడమశాలు వంచబడినదిగను, అపస్మారను పై నుఠడ బడినది 
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యును తన యొక్క. తల యెడమ (పక్కను, చెదరిన వెం డుకలును 
కాలును దథీణమునను, ఎకత్తబడిన కుడికాలి బొటన వేలు చక్కగా 

_అపస్నారముపై నుండుటయును, ముందువైపు నూలు నుండి బొటన 

(వేలి యొక్క నిర్హమము 19 ఆంగులములును, అభయము, శూలము 

పాశము, డమరుకము, ఈ నాలుగు కుడి చేతులయంకును, తల పు త్రం 

నిష్పుగిన్నె, విస్తాయ హస్తము, వనుగు తొండమువంటి వా స్తము. ఈ 

నాలుగు ఎడమవైపు చేతులయందును, ఇట్లు నాల్లవ ఛభేవమున జెప్ప 

బడిన రీతిని మిగిలిన యంశములను గూడ కచించవలయును. లేక 
గజవా సమువంటి చెయ్యి కుడివై పునను, ఎడమ చెయ్యి వ్యాలము తో 

సమానముగాగాని చేయవచ్చును. నొసలు యొక్క. నడుమను, ఎడము 

(పక్కను, నిలకడ యందు నడుమను ఎడమకాలి యొక్క. చీల 

మండ పె భాగము నడుమను, గ్రైహ్మాస్యూ తమును వక్క గానుంచి 

ఆ స్యూకమ నుండి యడమ మోకాలి వలకు నిరముము 9 ఆఅంగూ 
లములును, వంపు 10 భాగముమును, ఎడము వైపున పార్యతీయును 

రచించవలయును. దీనిని సప్తమ నృత్త మందురు. ఇది. లోకము 

యొక్క దుఃఖములను బోగొట్టును. 

44. (శ్రీవ ఖెదము 
లో త మేవంవడ్భు జం భేద మభయండమరుంత థో 

ళూలందవీణపాక్య్వేతు కపాలంవిస్గయంతథా!। 92 

గజహాసోపమంవామే సూ, (తం పాపయదష్టకథి 

చతుర్భుజం తినే తంవా జటాముకుటమండనమ్ !! 9౩ 

అభయండమరుంస వ్యే వామే౭-గ్ని గ్ర 1రజహా స్పవత్ 

అపస్మారంవినావీశే వామాంఘికంచితంస్థతమ్:। ఏ4 

తే తేత్సురఃస్టితలవీరే సవ్యపాదళనిష్ట కే 

లే త్బాదంకుంచితంయుక్త్యా సూ తంయుక్వ్యాతుకల్స యేల్ ॥ 95 
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నవమంనృ త్రమాఖ్యాతం గంగాధరవుతఃపరమ్ 

వత్యంకువు ల లం శ్యాపక్ శ్పనృ్త Tce) రిలమణంనామ 

పస్ట్రితమఃవటలః ల 

తా పై జెప్పిన దానినే ఆలుబేతులును, అందా అభయము, 

డమరుకము, శూలము, కుడి వెపునను, కపాలము, వినయము, గజి 

స్త రూపము ఎడమవై వునను, ఇట్లు ఎనిమిది న్యూ తములతో 

రచంచవచ్చున. కేక నాలుగు చేతులు మూడు కన్నులును, జటా 

ముకుటమును, కుడివై పున అభయము డమరుకము ఎడమవె వై పున అగ్ని 

యును, గజహ స్త రూపహా 'స్టమును, అపస్యారము_ లేకుండ. వీఠమున 

నుండునట్లు రచించవచ్చును. ఎడమకాలు వంచి నిలువబడుటయాను, 

'అన్ని భేదములలోను వాని వాని వీభమున కుడికాలి చిటికెన వేలు 

ముందు వైపున ఆనునట్లును మడమ మెత్తబడి యుండునట్లును ఆ 

శాలు కొంచెము వంగినట్లును ఆలోచనతో రచించవలయును. లది 

లోొమ్మిదవ నృత్య ఫదము తరుజాత గంగాధర లక్షణమును చెప్పబోవు 

చున్నాడు. 

(అనుబంథము 0 నుండి 88 వణకు గల పటములు చూడుడు) 

45, గంగాధర లక్షణము 

కాశ్యప శిల్పము 66 వ పటలము 

రో గంగాధరమహాంవడ్నే సంత్నే వేణాధునా శుణు 

స్వస్తి వికందహీణం పాదం చవాముజాదంతుకుంచితమ్। | 

లలాటవాధ్యమాత్పర్వం సీ త్వానవయ వాంతకం 

దకీడేచాతీసీమాం తే సవ్యనాసాపుటాంత || 

హిశ్కా-ముధ్యమనాభిస్తు స వ్యేద్వ్యంగులకంభ వేత్ 

దవీ.ణే మే ఢసరాలంసా వన్న భే స్ట వేదారిగులాంత dl ఫ్రీ 
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పారి గ్ర క్పమధ్య మెచైన పీ కా. సూతం పలంజయేత్ 

యుగాంశంనతమా నంతు పాడాం౭గుష్టద్యయాంత శే, | 

అష్టాదశాంగులం| పోక క్రోం గ్రయాంశ ంపార్టీ కాంతరమ్ 

విశ్ శ్ల్ వ్రంస్యాజ్టటా బంధం వామేల్వీషన్న తాననమ్॥ 

దతీశణేపూర్వవా స్తంతు కురు దేవీ స్తనా శితం 

వా మేనపూరశ్వవాన్నే హానేన బేఏమాలింగనంకురు॥ 

డనీ. శేపర వాస్తే తు జటాజాహ్నావిసంయు తం 

ఉప్తీపాంతంసిముద్ద ద్దృత్వే వా మేకృష్ణమృగం, ధువమ్॥[। 

చేవన్యవానుపా శ్న్వతు చేపీవహి త కాననం 

సం న్తీకంవామపాదలతు దవీణంకుంచితంభ వేక్; 

సమజంభునతంసూూ తం కల్పయేచ్చిల్పవి త్తేమః 

| పసార్యదవీణంహస్తం వామహాస్తంతు పుష్పుకమ్| 

అథవాదథీ శవాస్తే (పకోనస ర తివర్లకమ్ 
[(శోణ్హ స్పతలంలంబ్య స్వప్న స్టతీమివ క్ర మాత్] 

సర్వాభరణ సంయుక్తం సర్వ్యాలంకారసంయు యుతేం.. 

భగీరథధందవీ ణేతు పాశ్ళ్వేమునివరాన్వితక్] 

గంగాధరంహరం[వోక్త్ కలి తతోవై తిపురాంతకమ్।। 

11 

12 
ఇత్యంళుము ద్భే దే కాశ్యపశిల్లే గంగాధరమూ ర్తి రి లకణంనామ 

షట్ మ స్పితేమఃపటల;ః 

ఆ|| గంగాధరమూ ర్తి లషేణమును చెప్పుచున్నాడు, కుడి 

కాలు అడ్డముగా "మోకాలి మీాదను, ఎడమకాలు వంచియును, 

నొసలు యొక్. నడువు ను౭డి అంతయును 9 యవలును కుడి కంటి 

రొక్క- (పక్కను, కుడి ముక్కు పుట యొక్క. అంతమునను, అక్కి_లి 

నడుమను బొడ్డు కుడివైపున 2 అంగులములును కుడివైపున మేథ 
మూలమున నడుమ ఉ అంగులముల. సందును, చీలమండల నడువు 
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జాలి సూత్రమును పనరింప చేయవలయును, వంపు 4 భాగము 
టను, కాలిబొటన వేళ్ళ రెంటి సందు 18 అంగులములును, చీల 

నుండల రెంటి నడుముసందు కి అ౭గులములును పడిన జటాబంధ 

నను ముఖము కొంచెము యెడమ వైపునకు వంగినట్లును కుడివై పున 

ఘం ద చెయ్యి పార (తి యొక్క స్తనమును ఆనుకొని నట్లును, 

*శమువై పు ముందు చెయ్యి పార్వతిని పట్టుకొ నినట్లును, కుడి వె వై పున 

నెనుక చెలు్య జడముడి యందున్న గంగను పట్టుకొనినట్లు యెత్తీబడి 

యుండ వలయును. ఎడమవైపు నెనుక చెయ్యి చేడిని పట్టికొనినట్లును, 

మెత్తబడి యుండవలయును. ఎడమవైపు వెనుక చెయ్యి లేడిని. పట్టి 

గనినట్లును, శివుని యొక్క ఎడమువై పున పార్వతి తేలదగ్గజలో నుండ 

వలయును. పార్వళో యొక్ళ కుడికాలు ముడిచి యుండవలయును, 

ఎడవముకాలు మోకాలిమోాద అస్షముగా నుంచవలయును. శెండు 

ఫ_లకు దిగువ సూూతేను నురచవలయును. కుడిచెయ్యి. పాచి 

యుండవలయును. ఎడవుచేతియందు పుష్పము నుంచవలయును, లేక 

ఫడిపే తియం౦దు ఒకడానివై మటియొకటి చెప్పున మూడు పద్మములు 

గాని రచించవచ్చును. చెయ్యి విటుడుకు ఆని యుండవలయును. 

గొంచాము చలనముగల సభావముతో నూండవలయును. ఆభశణముల 

శోన్కు అలంకారముళోను భగీరధుడు కుడీవై' పునను పా ర మున 

ఖుషులను రచించవలయును. గంగాథధరమూా ర్తి రి లక్షణము చెప్ప 

బడెను, (తిపురాంతక లతణమును చప్పబోనుచున్నాడు. 

46. త్రిపురాంతక లర్తతాము 
అందు మొదట్ విభము 

| 
| 

| 
' i 

కాశ్యప శిల్పము 67వ పటలము 

yi (తిపురా౭తక మూార్య్యాస్మ్థు లక్షణంవమ్య తే కమాల్ 

(తిచతువ్సం చమూ త్రంస్యా న్నతమానంయథా[ కమమ్! 1 

30 3 
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ఆభంగంసమభ6గ రచ అతిభంగమితి! తిథా, 

(పతిమోాచ్చనతం భాగం మాన మేవంహికల్పయేత్ , sg 

పొదా6గుష్టద్వ్యయో శై ్బైవ ద్భ్యంతరంహపోడశాంగులం 

__ అభంగంతద్ విజానీయా దష్టాదశాంగులంసమమ్! కి 

వింశత్యంగులమాఖ్యాతే మతిభంగమితిస్గ తం 

తత్ (తిభా గైకథాగంతు పాక్ట్యోక్చద్వ్య్యంతరంభ వేక్, 4 

ఉన్షీపా ద్వామహా శ్య్వేతు శ శాం లేతత్పుటాంతశే 

వానో ర్యామేసమా లంబ్య దశీణకిస్తన చూచు కే! స్ట్ 

నా భేర్షమీణ ఇర్భుతు వామోరుసమ పాఠ్య శే 

దఖ్నీణాం[ ఘేన్తుపాక్ష్యోస్తు వామపా ర్మ్యెతులం బ యేత్ | 6 

ఆభంగంసూ[ తమాఖ్యాతం ననుభంగ మధః| శుణు 

లలాటమధ్యనాసా_ గేపాద యోః పార్టి మధ్య మే, 7 

లంబయేత్ప్చూర్వసూ తంతు ద్య్యంతరం త్వే వమూహ్యుతాం 

తత్సూ. తాద్వామపా ర్యెతు హీ క్కాసూ తంళివాంగులమ్! 8 

అర్థాంగులంతుతేత్సూ| త్రం వా మేమే ఢంతుమధ్యమే 

తత్చూ కార్షథీ.ణేనాభి మే ఢమధ్యంయుగాంగులమ్॥ 9 

తత్వ్నూ తాదాగమజాన్గంత మర్చమా (తే ఎవిధీయ తే 

సమభంగమితిఖ్యాత మతిభంగమధోచ్వ తే॥ 10 

ఉన్వి సా ద్వామ వా ల్ళ్వేతు నే తాం తేచసుటాంత శే 

దత్ణే స్తన మధ్యాంతం తత్భూ తంతుగుణాంగులమ్! | 

నాభిమ థ్యేతువా మేణు సూ తనీ వంగుణాంగులమ్ 

శత్భూ్యూతంవామజాన్న్వంత ముర్గమాత్రంవిధీయ తే॥ _ 8 

వామాం పారి సవ్యేతు పార్శ్యసూ[ తం పలంబయీ॥్ 

స్పర్శనం చేశ నంనీ వం సమపాదస్థానకో క్రవత్॥ 18 
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చవం[ తిభంగసూ తేమ సంమ్మి శోంతున కార యేక్ర 
ఉట త్తీమం బాతిభంగంస్య్యా త్సమభంగంతితుముధ్యమం। 14 

ఆ భంగమధమంఖా్యతేం (తిపుఠాంతశ మూర్తి రితేః " 

డతుణంస్వ స్తీ సికంపాదం వామపాదంతుకుంచితమ్ 1 | 1 

దన్ కోపూర్వవా స్తే స్తేతు 'జ్వేనాభీసూూ తేసంతతం . 

సింహకర్ష ంతుతద్ద స్త స్తం బాణమధ్యంతువిండితేమ్ క NT: 

చాణాయామంతుతక్స ప కు (త్యంగులంతువిథ యే. 

కనిష్టాంగువిప ;రీణావాం. జే వేళస్యకరాన్టితొ ॥ 17 

ఆన్యంపంచాంగులజా్యస మాస్యోచ్చ ంజ్యానసకృశం 

ఆస్వతుంగంసమం పూజ్యం తుంగ మన్యాంగువీతతమ్॥ - క్ష 

స మవా సృభనుర్ధృు తస కకూంతా తృత్క_రోర్థ్వకం. 9 

Or: ద్వి త్రంగులంవి ఇధ_ప్లి తస్య్య్టోర్ల ఎ్రకార్టినతేంతేవా!॥ 19 

శ తాంగులంతుతుంగంచా వంచస పన వాంగులం 

లీనం నా౭_ప్యధికంచా౭. పీ నవధాధనుషాఇ_న్వితమ్॥ ల 

ఈా॥ |తీపురాంతక మూ రి లశుణమును చెప్పుచున్నాడు. తల, 

యొక్క. వంపు లి, ఓ, ఈ అంగులనులు చేయవచ్చును, ఆ భంగము 

సమభంగము, అతిభంగము అను మూశు విధములు. పతిమ యత్తులో 

జ జెప్పిన వంపులను బట్టి యత్తులో తగ్రెంచుచు. రచించవలయును, 

“రండు కాలీ బెటన (వేళ్ళ సందు 16 'అంగులములు ఆ భంగను 

నను, 1ని అంగులములు సవుభంగమునను, 20 ఆంగుఅములు అః 

ఇంగమునను చేయవలయును. ఒకొక దానిని శి భాగములు చేసి 

అందు 1 భాగము నీల ముండలసందు చేయుచుండనలయును.ఉప్పేవము 

నుండి యెడమ (పక్క కంటి పక్కను, ముక్కుపుట [పక్కను 

తాలున యెడమ పక్కను. కుడివై పు స్థనమునండలి ముక్కు_నకును 

సరా తమును కేయనలయును. బొడ్డుకు కుడి పక్కను, ఎడవుతొడ 

(పకన, రుడికాలి యొక చీలమండకు ఎడమ పక్కను నూలును 

సరిమూచుకాొ నవలయును. దీనిని ఆ భంగసూ[ తమందురు.. నొసలు 

చయొక్క_ నడుము నుండి ముక్కు చివర పాదముల యొక్క చీలవాండల 
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నడుము వజకు ఒక్క కు సూత్రమునుంచి రెండు వైపుల సమాన 

మైన కొలతలతో రచింవబడునది. సమస్తూ త్ర పద్దతి. ముంకు వైపున 

యిట్లు నూలును పట్టి ఆ సందులను (పతిమాలవ ణమున జెప్పబడిన 

(పకారము రచించుచు ఆ నూలుకు ఎడమ్మ పక్క అక్కి_లి సూత్రము 

1.అంగులము ఆ నూలు నుండి క క: అంగుళము ఎడమ పక్క మేఢ్రము 

రయొక నదుముండవలయును. ఆ సూ తమునశే కుడి పక్క బొడ్డు 

మేఢిను సందు 4 అంగులములుండవలయును. ఆ నూలును బట్టియే 

యెడమ మోకాలి వజకు కీ అంగులము కలిగియుండవలయాను.దినిని 

సమభంగమందురు.ఉష్తీషము నుండియెడ మ్మ పక్కకన్ను చివర,ముకు,- 

పుటచివరంకుడి పక్క స్తనము యొక్క మధ్య ప దేళము, ఆ సూ(తేమూ 

నుండి లి అంగులములు బొడు నడుము యడమ పక్క సూత నిర్ష 

నుము కి ఆంగులములు ఆ నూలు నుండియే యెడమ మోశకాలుక్షే అంగు 

బముఎడమశాలి చీలమండ కుడిపక్క నుండి పార్వ్వసూ[ తమును చాచ 

'లయును. నూలుకు ఆనుకొనుట స్థలము9డుట ముందుకువచ్చుట ఈ 

సాడు విధములును, సమపాదస్థానక మున జేసిన శు చేయవలయును. 

_తిభంగములు వేబువేటుగా జేయవ లయునే కాని ఒకదాని కొలతను, 

మజీయొక డానికి బెట్టరాదు. అతిభంగము ఉత్తమము, సమలం 

భంగము మధ్యమము, ఆ భంగము అధమము, అని తెలియవల 

యుము, (తిపురాంతకమూ్డికి యిన్ని విధములలోనే దైన జేయ 

దగును. కుడికాలు అడ్డముగాను, ఎడమకాలు వంపును, కుడివైపున 

ముందు చెయ్యి నాభి సూ తమునుండి వ అంగులములును, ఆ చెయ్యి 

సీంహక ర్లమువ లెను, బాణము యొక్క నడుము లావుగను, బాణము: 

యొక్క పొడవు 21 అంగులనులును, కనిషాంగులము వెడల్పును ___ 

'దేవేశ్వరుని హ_స్టములను బట్టి రచించదగును. ముఖము విస్తారము 

5 అంగులములును, పొడవు కూడ అదియే (పమాణమును కలిగి 

యుండవలయును. ముఖము యెత్తు సమానముగా నుండుట శేంస్టము 
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గీర మైన అంగుళీియంను యెత్తు విసారముకంకు అధికమును కలదు; 
కమ చెత థ నుస్ఫునుబట్టికొని చంక వజకు-చెయ్యి యెత్తిగాని 1, 2, లి 

క0గులములు పెకెత్తి యయిననుగాని, యెత్తు 100 అంగులములుగాని, 

, 7. 9 ఆంగులమనులు తించిగాని లేక యెక్కువ చేసిగాని యిట్లు 

' విధములుగా ధనుస్సును ' పట్టినట్లు రచింవదగును, 

గే పూర్ణ ర్య ముస్టితునావాంస్వా్యా నృధ్యమా(గాకృశౌకుకు, 

అగంమభ్యాంగుల వ్యాసం వృత్తే త్తకర్తే ర్త విచితేకం॥॥ 21 

చాణనా హరి! తీభాగైకం రజ్జునాహంతుతంతునా . 

ధనుర్తీ రాషఖా గేతు సష్తాంశంరజ్ఞుదీర్హక మ్॥ లి 

తద్దీర్ణ ర్భస్యానుకూలంతు ధనుర్వ| కముచాహృతం 
(తీవ క్రనహితంవాఒథ బాలచం[ దోభ వేత్త తథా।। a 

ధనురాకృ్ళతిరేవంస్యా ల్లోవాజండారుజంతు వా . 

ర _రరీపరహస్తాడ్యా టంకంకృష్ణ మృగాన్వితమ్* ! 24 

టంకండశీఇవాన్చేతు వామహసే మృగోధృతః 

జటాముకుటసంయు కం సర్యాభరణభూవీ.తమ్।। .. 

(పవాలసదృళ పఖ్యం వామేగారీసమాయుతం 

(తీపు రా౭తక మూాకి రిస్వ రిసు (పథమంలక్షణాంచితమ్!। 26 

'తా॥ గుప్పిలి నడుము లావును చివర సన్నముగను ఉండునట్లు 

కండు చేతులకును చేయవలయును, నడిమి వేలుపై పెన కొంచెము 

సంచబడి యుండవలయును. బాణము యొక్క. లావు లి భాగములు 

వేసి అందు 1 భాగము (తాడును చేయవలయును, విల్లు యొక్క- 

పొడను 8 భాగములు చేసి దాని (తాడు 7 భాగములు వేయవల 

యును. దాని ననుసరించిన వంపు బాలచంద్ర నివలెగాని లేక 

నడుము కొంత భాగము చక్కగా నుండి రెండు చివరలు లోపలికి 

ఫంగిగాని యుండవచ్చును. విల్లును లోహాముతోగాని చారువుతో 
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గాని రచించవచ్చును. వెనుక రెండు వేతులును కర్తరీ హా సములు 

చేయవలయును. టలికము, నల్లయిట్లే యుండవలయును. కుడి చేతులో 

టంకమున్ను ఎడమచేతిలో నల్లయిత్రియును కలిగియుండనలయును. 

జడలముడియును, అన్ని. విధములైన సొమ్ములును, పగడముతో 
సమానమైన కాంతియును, ఎడవువె వైపున గారియలు గల రూపము 

(తిపురాంతక రూపములలో మొదటిదియని తెలియవలయును, 

47. రెండవవిధము ౨. 
న్లో దేవస్య వామపాదంతు అపస్నారో పరిస్థితం . 

"శేషం పాగివక _రవ్యం ద్వితీయంలకుణంభ వేత్ . 27 

తా|| ఈళ్వరుని, యొక్క- యెడమకాలు _అపస్మారముపై ప నుంచి 

పూరో(కక్త (పకారము రచి ంపబడెనేని రె5డన వద్దతి యగును, 

4ప్ర, మూడవ పద్ధతి 
న్లో॥ స్వస్తి నీకంవామపాదంతు దథ్నీణంకుంచితంభవేల్ 

"శేషం పాగివక ర్హవ్యం సూ తాదితపార్శ్యకం* _ . చిర 

తృతీయంలకణం|పో క్ర కథ చతుర్ధంలక్షణంళుణు,. 

తాః! కుడికాలు వంపును ఎడవముకాలు అడ్డముగాను. ఉంచి 

పూర్వమువలెనే రచించు నుణీ యొక (పక్కకు దిరిగ్నట్లు  రచించబడి 
నది మూడవ పద్ధతి యగును. 

49. నాలుగవ పద్దతి 
న్లో త చేవవామపాదంతు. అపస్మారశిరఃస్టితే॥॥ 29 

(పాగి ఎె నొవశేవంతుర్జ్చతుర్ధంల వణంహితం। 

తా|| పూర్వము చెప్పబడిన దానినే యెడమకాలు అసస్మారం 
మమొక్క తల ప్రై నుంచి రచింపబడెనేని నాలుగవ పద్ధతి యగును. 

50. ఐదవ పద్ధతి 
నో కలా బాణధశేహాస్తే మధ్య రేఖాకలాంగుల9 | 80 
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తిధరంశంమనుమా తేంచా త యోదశాంగులంతువా 

భానుర దాకిగులంవా౬ఒథ ద్వ్య్యంత రంపుడ్విదంభ వేత్ | ల్ 

తత్చ్సరంకూర్చరంనీ[ వం (శోణిపార్వ్యరతథాళ వేత్ 

క చద్ధనుర్ణరంహ స్తం మణిబంధాలితరంతత;ః : లి 

తత్స శేకకూర్చరోద్ధారం హృదయాంతముణాహృతం 

వక దిగ తిచతుష్టరి చ మూ, తంతనా్టనకంతువా॥ : ర్రిర్తి 

న ర్వేపామవిసామా న్యం డ్య్యంతరంక ధితంమతం 

త దేవపూర్వహాస్తాడ్వా కటకా హృదయస్థితా | క్రీ 

వామేదమీణహస్తంతు [కనూద్ ద్వ౭ద్యద్యయో కుదా 

'చాణమూలందృతంసన్యం వామం బాణా గక ంధృతమ్।। శ్ 

పరవాస్తేదకీ కోటంకం ధనుఃస్యాద్వామహ స్తశే 

స వ్యేపార్మ్వేభృగు ర్వాఒథ వామేగారీసమా యుతమ్॥ లి 

అపస్మారంవినాపాదం నత సూ తంచపార్శ్య యో; 
వవంచతుర్భు జో పేతా మూ ర్తిపంచవిధాభ వేత్ | ని 

తా। మొలయందు బాణమును బట్టిన చెయ్యి నడుమ శేఖ 

16,15.14.18.12.11 అంగులములుండనచ్చును. ఇవి అటు విధములు, 

దాని నెనుక మోచెయ్యి నిగ్మమము పిటుదు (పక్కనుండవలయును. 

చంకనుండి విల్లును బట్టిన చెయ్యి తరువాత మనికట్ట సండు దాని 

నెనుక వాచెయ్యి పై యెత్తు తొమ్మువజకుగాని 1.2.8.45 అంగు. 

అలములు అదికముగాగాని, సామాన్యముగా అందటునా లొమ్ము 

యెత్తున నే యుంచుచుందురు. ముందు చేతులు శండును కటా 

ముఖ వా స్తములుగ (బొటన వేలితో తర్జని మధ్యము (వేళ్ళ 

అనించి అన్ని (వెళ్లను లోపలికి నంచబడినవి) అటొమ్మున నుండవల 

యును, ఎడమ పక - కుడి చెయి జూపి వరుసగా జంట వేయవలయును 

కుడిచేతితో బాణము యొక్క. మొక్క మొదలును, ఎడమవేతివో 

చఛాణము యొక్క చివరను, పట్టి యుండవలయును, వెలుక చేతులలొ 
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కుడి, పక్క టంక మును, ఎడవా పక్క విల్లును కలిగియుండవలయును. 

కండి వక్క_ భృగుమహర్షి యును, ఎడమ పక్క గారియును, పాదము 

(కింద అపస్మారము లేకుండను, (పక్యలయందు ఒరిగిన నూళ్లును 

ఇట్లు నాలుగు చేతులు గల (తిపురాంతకమూ ర్షిని ఐదు విధములుగా 

రచించవచ్చును. ఇవి సమభఠిగమునందలి భేదములు అతిభంగ విధ 

ములను చెప్పబోవుచున్నా డు. 

51, అణవపద్ధతి 

శో _అతిభంగంతతో భేద మష్టహస్తసమన్వితం 
బాణంచపరళుంఖడ్డం యజ్ఞ ౦ -వైదవీ. ణేక రే॥ తిరి 

ధనుళ్చవిస్మృయతలి ₹ భటం మృగహ | స్త్రమథావీవా 

బామహా స్తమిదరఖ్య్యాతీం పూర్వహస్తాత్కరాంతకమ్!। 9 

యథాకోభంతథాతుంగం కల్పయేత్రారిసంయుతం, 

షష్టమ మ్యెవనూ ఖ్యాతం స ప్రమంచాధునోచ్య తే త్త 

తా| అతిభఛంగ స్టానకమున (తిపురాంతక లవ్ణక్షును వెప్పు 

చున్నాడు, ఎనిమిది చేతులును, కడివె వై వున బాణము, గం డగొడ్డలి, 

కత్తి, అగ్నిపా తము, ఎడవు చేతులలో, విల్లు, విన్మయనము (అయిదు 

(వేళ్ళను చాచి కొంచెము లోపలికి వంచి అర చెయ్యి (కిందికి చనరాప 

బడినది.) 'పెద్దక త్రీ జింక కలిగి యండవలయును. లేక యెడమచేత జింక 

యును, కుడిచేత. గొడ్డలియను, చేయవచ్చును. ముందు చేతులు 

ముదలు రిచేతులును అందముగా ను తగిన యెత్తునను రచించవల యును 

ఎడను (వక్క పార్వతిని ఠరచించవలయును, ఇది ఆజున పద్దతి, 

52. ఏడవ పద్ధతి 
శిల్చరత్నం 22వ అధ్యాయము 

న్లో స్త మేడవీణే బాణం చ| కంశళూలంతతఃపరం॥ రీ. 
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రె 

శంక కంవ జంత థావా మె ధనుషంసూచివిస్మ యే ను తు 

భేటాని సర్వం పూర్ణవదాచశేత్ ॥ 

161 

రిక్ 

తా॥ కుడి చేతులలో బొణము, చక్రము శూలము, ఎడము 

జతులలో టఉరక్ ము, వ జము, ధనుస్సు సూచివిస్టయ వూ. ప్రములును 

(లిన యుండవలయును. ఇవె యడవ పద్దతి, 

53, ఎనిమిదవ పద్ధతి 
'బాణంచ్మకంత థాళూలం టంకం వ జంచదడీణే 

భనుఃశ 6ఖంత భాసూచీ6 విస్థయం'భేటకం 
తీథా॥ sre 

rey మేసంచక ర
ంఖ్యాలే మతి 

భంగ స్తథోపరి
. a 

తా  వదహీణంజ జానుం వామోపరినిధాపయేల్ ౩ . 

తత్పూశ్యేవా "మపాదంతు చ వేన్యస్యరథోపరి 

ముకులాభ్యంత రబ హో చతు ర్శ కంచతుర్భుజం ur 

త స్యదవీణహ స్తాద్య్వా వేణుదండకమండల్నుమి! .. 

కుండిశాపద్భపాశ ంచ వావుహ స్తద్యయోడ్య్యతం *1. 
శథస్యముకులాధస్తాద్ వృషభం శ్వేతవర్ధక మ్! 

ర థంపూ ర్వేణమా స్టే కల్ప యేచ్చిల్పని క్రమ 

(తిపురాంతకమాఖ్యాత మసష్ట భేడంది(జో త్రము 

_సవాలనద్భశ ం| పఖ్యం సత్య రాజుసమి శీతం 

సర్వాభరణసంయు షి కం “దెకవ రం (తి నే శకమ్; 

తస్యవా మే స్థితాం చేపీం (పొగు క్ర విధినాకురు 

సామాన్యల మేణం కార్యం (తి పురాంతకమూ ర్థిన, 

త్ర] 1 

Waa రథంతుముకులో వీత ం ముకులంరజ్ఞూనా౬ఇవృతరః త్తి 

46 

శ్ర? 

48 
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ఇత్యంళుమ బ్భే దే కాళ్యవశిల్పే (తీపురాంతేకమళా రి 

లకుణంనామస ప్రమ తమఃపటలః 

తాః కుడిచేతులలో బాణము, చ కము; ఛూలము, ట6కము, 

వ్మజము, ఐదూను ఎడమ చేతులలో ధనుస్సు శంఖము, సూచీవా స్తం 

(మూాపుడు | వేలిని పొడవుగా చాచి మధ్యమ (వేలిని బొటన వేలికి 

ఆనించి చివర రెండు (వేళ్ళను లోపలికి వంచబడినది) ఆశ్చర్యము 

(ఐదు (వేళ్ళను బాచి కొంచెము లోపలికి వంచి అర చెయ్యి (కిందికి 

జూపబడినది). పెద్దక త్తి ఐదును అఆతిభంగమును రుడి మోశాలు యడవా. 

కాలిపై నుండవలయును. దానిముందు కమయుడమ కాలుండవలయును. 

రథముపై (పదేశమున పాద ముండవలయును. రథము నందు మొగ 

యును, ఆ మొగ్గకు చుట్టును [| తాడును, ఆ మొగ్గ లోపల (బ్రహ్మ 

నాలుగు మోములు, నాలుగు చేతులు, అందు కుడిచేతులలో వెదురు 

జ కమండలున్ర ఎడమ "రెండు చేతులలో గిన్నె, శామరకాండ్క 

రథము యొక్క మొగ్గక దిగువ తెల్లని యెద్దు, తూర్పుముఖముగా 

బోవుచున్నట్లును రచించీవలయును. ఇట్లు |తిపురాంతకమూా ర్తి లతుణ 

ములు రీ చెప్పబడియాన్న వి. పగడమువంటి కాంతియును, సత్త్వరాజస 

గుణములు కలిగియుండుట సమస్త భూపషణములును, సఏకముఖమును 

నుాడు కన్నులును ఎడమవైపున పార్వతీయును స్ర్త్రీ దేవి లతణముల 

(ప్రకారము రచించవలయును,. 

D4. ర ళ్యాణ మూర్తి లక్షణము 

కాశ్యప 68వ పటలము 
న్ 

"కనే | అథక ల్యాణమూ స్తు లతీణంవక్య తే2జదునా గ్రరు న 

లలాటవుధ్యవా మేతు వామనే తావసాన కే 1 

బామనానాొ పుటాం తేచ పీ కామ ధ్వేచలంబమేత్ 

దక్వుణంనాభిమి ధ్యేతు 'దెవహస్తా-గులంభ వేత్ ॥ 2 
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నీతా(స్టి తొం| ఘీ గుల్ఫఃసా న్న భ్యేస్తూతేంపలంబయేత్ 

ద్భషంతరంనత మా నంచ సనుభంగంయ థా కమమ్? శ్రి 

స్వ స్స్కం వొముసొదంతు దత్సీణంకుంచితంభ వేల్ 

బక్నీణం పూర్యహ గా సంతు గారీదఖీ ఇహ స స్తధ్భృత్'జ శ్ర 

చరదంనానుహా సంతు పరవా స _సద్వయోఃపరం | 

చమ శేవరనుం వా౬థ వొ మేక కృష్ణ మృగంతథా, ఎఫ్ 

జటాముకుటసంయు కే [= సర్వాభరణభూపి.తం = 

చేహం, పవాళవర్లాభం పా శ్వేతస్యవి శేషత* 6 

సస్య శ్యామని భా దేవీ (పాగ్వన్నానాదిసర యు తా 

ఉత్పల వామువహాస్తెతు ధృ త్వాదతీణవా స్ట సక మ్? Y 

శంభోర్ల సే సృెనసర్మ భావార్థ లజ్ఞాలంబనమ న్వితేం 

బార్వతీమనుగా శ్రీ భూః స ర్వాభరణభూపి. తాః శ్ర 

లా 
brian) వాసా స్తా ఫ్యాంసంస్పృ వ్ర శి టె ఎద గా ర్యాధన్తుకటింద్విజ 

“జీవా (ేకార న. మం 0 జే హోవ మకర్శ 3 పజాపతిః 9 

కోరె స్త సననీవాంతేం (పజ చేశ స్యోదయం భవేత్ 

చన కం సర్వాభరణభూవీతేమ్॥ 1 

అజినంచాక్షమాలాచ వామహపస్తేఒధశేపరే.. 

దమీణంపూర్వవాిన్గంతు ధృత బామకరఃక్రమాళ్ ॥ 

ఉత్త రాభిముఖానీనః పద్మవీ కే ప్రజావతిః 

శీ న 1 “హో విష వో న [| గ్ర న | చదవుణా భీముఖ ము న్వాన్యో ల్రరదిక్ స్థితః 

శంభో ర్వైనాసీమాంతం శృస్థూయామం స్తశాంతక మ్; 13 

తేయోర్శ ణే మ బాధ్య నవ భా కేశ తోదయం లి 
శ్యామవర్శసమాయు క్షం శె 'ంఖచశెవ పేక శే॥ 14 
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పీ రణ్యకలళ ద్గందగం పూరగవా' సద యోపరి 

సంగృవ్యావం బెహాస్తే సుతర్జోదకపూర్వకమ్! ఫ్ 

అనాదిగో[తభూతాయ పర మేశాయళలభ వే 

అదిగో _తాముమాంగారీం త వైవాస్నిన్ దదా న్యుహమ్! 16 

ఇత్యుక్తాావర చేవాస్తే సె దదా్శ్యా ల్లీర్ణోదకంవిధిః 

అష్టలో కేళవిద్యేశాః సిద్దయకగణాదయ ॥| 17 
ముమయ స్పైవగంధర్వా మాతరశ్వాన్య దేవతాః 

త త్తచ్చక! | ఫసమో శే ఇ లో హృదయాం జలిసంయు తాః 18 

ఇత్యంళుమ చ్చే దేశాళ్యపళిల్పే కల్యాణ మూర్తిల కణం 

నామాష్ట్రమవ్చ్త మ్య్మపటల: 

CI కల్యాణమూ ర్తి రి లతీణమును చెప్పుచున్నాడు. నొసలు. 

నడుము ఎడము ప్రక, ఎడమ కన్ను చివర ముక్కు. యెడమ. పుటను 
ఆనుకొని అక్కి_లి నడుమునకు నూలును లంబము చేయవలయును. 

బొడ్డు కుడి పక్క దేవుని హూ సము యొక్క. | వేళ్ళుండవలయును. కాలి 

యొక, చీలమండల రెంటి నడుము నూలును లంబము చేయవల 

యును. రెంటి యందు నంపులను సమభంగమున చేసినట్లు చేయ 

వలయును. ఎడనుకాలు అన్టముగాను, కుడి కాలువంపుగాను చేయ 

వలయును, కుడి వైపుముందు చెయ్యి జీవి యొక్క-కుడి చేతిని పట్టికాని 
యుండవలయును. ఎడవుచె చెయ్యి వరదవా స్తమును ఆపైన దక్ష పజా 

పతి యొక్క రెండు చేతులును, వెనుక కుడిచెయ్యి గండ గా డలి 
తోను, వెనుక స పు పు యడమచచెయ్యి జింకతోను, కూడి యుండపల 

యును, జటాముకుటమును, సమస్తమైన ఆభరణములును. పగడము 

నంటి నన్నెతో చేన్రండును, తనయొక్క. కుడి వక్క చేని. పచ్చని 

గజికవంటి రంగుతోను, మధ్య్యమదళ తాలము ననుసరించిన కొలతల 

తోను, అన్ని నగలు మొదలయిన వానితోను ఎడము చే చెత. కలువ 
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పువ్వుని శివుని వా స్త్వముతో బట్టికొనబడిన కుడిచేతితోను, శివునికి 

వివావా వేషముతోను క్రుడి క పక్క సిగ్గుతో తలవంచినట్లును ఆమె 

వెంట శ్రిదేవి భూదేవి సర్యాభరణములతో గూడియిండినట్లునూ 
వివావావేదికయందు వధూవరులు తూర్పుముఖముగను వారిముందు 

కుండమును, | పజాపతిహోమకర్శము చేయుచును, శివుని స్తనము 
యెత్తున (పజాపతి శిరమును, నాలుగుముఖములు నాలుగు చేతులు 

సనుస్తాభశణములు, జింకల చర్మము అ.షమా యెడమవేతుల కిందను, 

కుడి చెయ్యి ముందు ధరించబడిన యెడమ చెయ్యియును, ఉత్తర. 

ముఖమును గలిగి పద్నవీఠమున కూర్చుండిన (టవ్యాయును, అగ్ని 

రమొక్క_ కాంతి ముందు దేవుని యొక్క యెడమవెపున టబేవియును 

దథ్నీణముఖముతో విష్ణువు హోమము యొక్క. ఉత్తరదిళయండు 
శిన్సని యొక్క నాసీన 5 యిత్తున గాని లేక స్తనముల యెత్తునగాని 

యుండవలయును. ఆ శెండు కొలతల నడువు విష్టువు యొక్క. 

యస్తును 9 భదములుగా రచి౭చవచ్చును ఆకుపచ్చరంగును స్ంఖము 

చకము వెనక చేతులయందును, ముందు రెండు చేతులలో రెండు 

బజంగారు చెంబులు తీర్గోదక కములతోను నుండవలెను. దక్ష పజాపతీ 

అందొక కలశమును దీసికొని అనాడి గో, తసంభూతుడవై న యోము 

పేాళ్వరుడా ! ఆదిగోత సంజాతేయైన ఉమాచేవిని స్ు యిచ్చు 

చున్నాను. అని శివుని వరదహ హూ స్తమందు తీర్జో దక మును వీడుచుచుండ 

వలయును. దిక్పాలురును, లోకపాలు డగు గణపథటియును, సిద్దులు, 

యతులు, బుషహులు, గంధర్వులు "దేవతలు నిండియుండినట్లు రచింప 

బడినది. కలాాణమూా ర్తి రి లక్షణము. 

55, అద్ధనారిశ్వర లక్షణము 

శాక ర్ట శిల్పవటి 69న పటలము 

క 5 లవ్ 7 లు వాక్ శ 

నో ఆర్హనారీశ మూడస్తు లక్షణంనక్షర్ధి బులు 

చతుర్భు జంపషడ్భుజం చ ద్వి భుజం సరికే ర్రిత మ్॥ శై 
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సభం గంస్థా నక స్యోఃక్త గూర్తేణె వానతోదయః 

సం స్పికందవీ ణంపొద మితరంకుంచితంభ వేక్; వ 

చామార్గంపార్యతీరూపం దవీ ణార్టంమ హాశ్వరమ్ . 

అభయంపరళుంస వ్యె హాస్తెవామగతం భుజంళివాంశ శే! 

వృషస్యమూర్జ్నికన్య స్త కూర్పరంవామహ స్తే. 

తడన్యద్యామహ స్తంతు క కటకం సుష్ఫుసంయుతమ్। 

ద్విభు జేవరదంస వ్యే వామవాన్నేతు పుష్పధృత్ 
శివస్యాభరణంస వ్యె వామే ప్రేభావణాంచితమ్॥ 

పుస్త సకందయ్నీ లే జేపార్సే వా మే(స్ర్రీణాంపయోా ధరం 

అథవాకుంచితంసవ్యం పాదం వామంతుస్వ స్తీ నికమ్॥ 

సవ్యంశూల ధరంహ స్తం వా మేపుష్కరకంధృతం 

వరిదందకీణంహా స్త మనో స్రయుశిర పూర్వక మ్| 

కపాలందశ్నీ కోవ వాస్తే వామహ స్థం పసారితేం. 
రం 

దశ్నీ జరా, (దదృష్టిఃస్యా చా సమేపాశ్య్వేతుశీతలమ్!. 

దుకూలంచో రుుముధ్యాంత సక్య్థంగుల్భాం గ మన్యవ్యుం 

వవంవిస్తారతః[ వో క్ష క్ర మర్భనారీశ్వ్ళరంపరన్॥ 

ట్రే 

9 

ఇత్యంశుమచ్చుదే కాశ ర్రిపశి క్పెంర్థనారీక్వరలతుణం నా సామైకోన 

స!ప్తతిత మఃపటల:-_ 

మయమతం౦ 

పాశాంకు నె "జపవకేమభయంచబ్య భద్ 

బా లేందుచూడమగు ణాంబుజగం తిన్నేతం 

బంధూక కాంచననిభోభయ పాగ్ళమబ్యా 

దర్గాంబి కేశ మనిశ ంరుచిరంవపుర(ః॥ ' 

సిందూర కాౌంచనస వూభయ పార్మ్య్యమర్థ 

నారీశ్వరంగిరిను తాహర భావచిహ్నం॥ 
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సా శాభయాకువల యేష్టదవా స్త స మేవం 

స్ట త్వాన్య సేత్ సకల వాంఛితవస్తుపమ్య్యై! 

అరుణక నక వర్ణ ౦ పద్దుసంస్థంచ గారీ 

హరనియమితే చిన్న ౦సామ్య తానూనిపాతం॥ ల 

భవంగుభవదభీష్ట పాం) ప్పయేపాళటంకా 
భయవరదవిచి_తంరూ పమర్థాంబి వేళమ్॥ 

(39 శిల్చరక్న ఉ ఉత్త 25వ అ. 76.77.78 శ్లో నున్నవి) 

' — "అపరా 21వ నూ 

క్ అద్జనారీశ్వరంవక్వే ఉమా దేవార్ణధారణం 

167. 

వామాంశేన స్తనంకుర్వాల్ కచ్తేనె తాడప్యతకవ్ 21 
పాలిశావ*మహసేను దని జకుండలంతథా 

ముకుటా వ్షైచ మాంకిక్యం జటాభారంచదక్షే.జే॥ 23 

అ శైవృస్రీయారూపం సర్వాభరణ భూషితం 

పురువందతీ జేభా గే కపాలక టమేఖలమ్॥ 

తిశూలంరాకు సూత్రేంచ తద్దజీఇకరోర్థృతమ్ 

కమా౭డలుందరీకాంచ గ కోశ ంవామతే స్తథా! 

ది న్ని 

24 

చెప్పుచున్నాడు. నాలుగు 

చేతులును, ఇట్లు మూడు విధ 

ములు కలవు సమభంగము స్థానకమున జె చెప్పబడిన కొలతల ననుస 

కించి చేయవలయును. కుడికాలు నిలువబడియును, ఎడమకాలు తగ్గు 

తా ఆర్లనారీళ ర లశుణమును 

వేతులును, ఆఅయిచేతుమీను, చెందు 

దలయును, ఎడమవైపు సగము పార్వతీ మూపమును, కుడివై పు సగము 

శివరూపము ను, కుడిచేతులు మూడైనవో అభయము, గండగొడలి, 

అగ్ని మూడు శేతులలోను, ఎద్దుయొక్క తలపై నుంచబడిన 
మోచెయిియును, ఎడమ చెయ్యి కట వాముఖ హస్తమును(మాపుడు 

(వేలిని నడిమి (వేలితోను బొటన్న వేలితోను చేర్చి మిగిలిన రెండు 
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(వెళ్ళను కోంచెము లోవలీకీ వంచిపట్ట బడినది) లేక పుప్పమును పట్ట 

కొనినట్లును రచించవచ్చును. రెండు చేతునైనచో కుడివైపు నరవ 

హస్తమును ఎడమ వైపు పుస్సమును బట్టిగొనినట్లును, రచిరచవల 

యును, కుడివై పున శివుని భూవణములును, ఎడనునెపున (కీ శ్ర భాష 

ణములును, కుడిపక్క. ఫు పుస్తకము ను, ఎడమపక్క | సృనమును, లేశ 

కుడికాలు కోంచెము తగ్గుదలయును, ఎడమకాలు నిలువబడి యును, 

కుడిచేత భూలనును, ఎడమ చేత పద్మమును, కుడిచెయ్యి వరదమును 

ఎడమ చెయ్యి కంటిపై ముందును,. కుడిచేత కపాలముశు, ఎడమ 

చెయ్యి చాచబడియును, కుడి కన్ను కోపములో గూడిన చరాపును 

ఎడమక న్ను శాంత దృస్టీయును, కుడివైపున తొడ యొక్క, సగము 

వణుకు సన్నని వస్త్రమును, ఎడ మెపె వైపు చీలమండ ౩ నజుకు చీరెయును 

రచించినయిడోల అర్ధనారీశ్వర లకణ మగును. 

శీల్చర త్న థి 

హోన భోనలవి తోర్టనారికం భీష ణోర్దమథ వామే హెశ్వురర. 

పాశసోతృలకపాల శరాలినర దింత యే? క్రాప్ ని ఖావిభూత్ర యే; 

అనిధ్యానల మీణమున చెప్పబడి యున్నది. 

56, గజహమూ ర్తి లక్షణము 

కాశ్యప నీల్పనము 70వ పటలము 

అభవకే విశే అణ గజహోవముా ర్తిలక్షీణర. 

లలాోటమధ్యనాసా[౫ం వామేత్తు స్తనమధ్యమాత్ ॥ రే 

వోమడ్విపీండమభధ్యాత్తు పూర్వస్మూ తం పసార యేత్. 

రత్ఫూళ0)ర్షషీణేవామే పాదపార్ట్యంతరంద్విజ og 

సాష్ట( తింశతీమా| తం వా మట్ తింశత్యంగులంతువా. 

తతల్చా శోడ్వామతఃసవ్య పాడాంగుస్టాంతరంద్విజ! తి 
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ఛ్ 

నక కవింశతిమా| తంచా వీకోనవింశ దేవవా 2 
చతుర్త సాష్టహ స్తంవా సర్వాళరణనంయశమ్*... శ్ర 

నావ స్యాద్వానుపోళ్యరద్వయమ్? " త 

చతు నోరే ో రే వమాఖ్యాత మస్ట్రవా నమధోచ్య: క్లే. 

గజాస్యంతు, సెకంపాశ్షం గ జచర్శచద ఇళ... 

| గజక్ఫంగంకోపాలంచ గజచర్శచవిస్ట న. 

వామపహాన్య్వుథ న్య చత్వా ణీ హా 

న్ ంభోర్యామా! | ష్ 

ముకు టసో గ్గపరిష్టాత్తు గజపుచ్ళుంపకాళక మత్ స. 

పార్మగ యో గేజయాయాంతు యథాయుక్తౌగ్గతుశార వ. . 

_పఫామండలవచ్చేషం గజచర్జ్య పకల్చయేల్ + . న. g 

శరాలఖడ్షధకంచర గజశృంగంచదక్షిణా . ౨. 
- శపాలంఖేటకంపాశం గజచర్శదవామకే[ టి 

లలాటమధ్యనాసాగం దక్షిణ స్థనవుధ్యమాాక్' . 

_సవ్యవీశ సమభ్యంతు ల బయేద్బి హ్హా సూ! 1 మః. కే 

స్వస్తి నికంచామువాదరతు నజస్యము స్పకోపరి . 

ఉద్ధృతందకిణం వాదం వామము తరు_టికంభనవేత్ 1 ౨. 

చడం; ఘీపార్ట్యో౭స్ఫికిండాద్ ద్వ్యంశరం చతురంగుల ప 

తజ్జాను వామక కస్వ అనిసూ[తసమంన యేక్ పీల్ 

వవ ంద్వెవిధనీ త్చా తు గజహామూా ర్రిరుచ్య తే 

ఆః సో శాదుమా జేసి కంథోర్నా మోచయీన్నితీష్, “iA 

వవంహికల్సితంటింబం రాజా నిజ వూ: ప్నుయోజః! 15 

2 | 
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ఇత్యంభుమద్యే చే శాళ్యపళిల్చే గజహ మూర్తి లకణంనావ్వు 

స స్తరితమఃచేట్లీః 

తాః గజూంతకమూర్తి 'లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. నొసల్ను 

నడుము, ముక్కు_ చవర, యెడమ స్పనము యొక్క_  నడుమునుండ్నా 

ఎడమనుండి కెండు పిటుదుల నడుముగా ముందు నూలు వాచా 

వలను. ఆ నూలునుండి కుడి పక్క- యెడమ, పక్కా కాలిబీలమండలఆ 

సందు శిరి.కిీ6 అఆఅంగులములుండవ లెను. అ నూలు నుండి యడమ 

(పక్క కుడికాలు యొక్క “బొటన వె లుసందు వ అంగులములు లేక 

19 ఆంగులములు .చేయవచ్చును. కీ చేతులు లేక 8 చేతులు అన్ని 

నగలతోను అలంకరింపబడియుండ వలయును. నాలుగు చేతులయిను 

పొెడల పాశము, గజచరళ్ళము, కుడి _సక్కను, వనుకు మొగము_ 

నుగు చర్మము ఎడము చేతులలోను రచించవలయును.  ఎనిమిదిచేతు 

'యిన-దో వనుగు మొగము, అభయము, పాశము, వనుగుచర్మము , 

కుడిచేతులలోను, వనుగుదంతేము, తల పుక్లా, వనుగు శోలు, అశ్చర్య్వ 

వాస్తము (అయిదు వేళ్లు ఆనించి లోపలికివంచి అరచెయ్యి (కిందికి 

జూపబడినది) ఎడమచేతులలోను రచించవ లెను, ఈశ (రుని యొక ఇ 

యెడమశాలి కిలడ యేనుగు తలయును జటాముకుటము పెన మేను 

తోక యందలి చివర కుచ్చును, ఇరు పక్కలను తగిన అలంకారములు 

రచించవలయును, శాంతిమండలమువ ల మిగిలిన (పదేశమున యేనుగు 

చర్మమును కల్ప్సించవ లెను.ళూలము, ఖడ్తము, చర్మము, వనుగదంతము లు 
ఇవి కుడి (పక్కను, కపాలము ఖైటకన్యూ పాశము ఏనుగుచర్జము 

ఇవి యెడమ (పక్కను రచించవలయును. నొసలు నయమ ముక్కు. 

చివర కుడివైపు సనము యొక్క నడుము. కుడి వీధదముయొక్కు_ 

నడుము. ఏటికి (బహ్మ సూత్రమును చేయవలయును. ఎడమకాలు 
నిలువుగాను, కుడికాలు యెత్తి యేనుప తలపై నుంచినట్లును, ఎడమ 
మోకాలిని కొంశెము ఉబ్బరముగా రచించవలయును. ఆ కాత 
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మయొక్క_ చీలమండకును పిటునుకు నడువుసందు 4 అంగులమలు ఆ 
మాశాలి మొక్క. యెడమ భాగ్గము అవి, సూత్రేనుతో సమానముగా 
నుండ వల యును. ఇట్లు గండు ) విధములుగా జాంతేక మూరిని కల్పించ 

యుత్తున న పార్వతిని యెడమ సె నెపున నిర్మించవలతయును; "ఇడి 

మూర్చి లతు ణము. 

' ony శిల్సము ' వప టు . 

కో! అభవశ్ష్యేవి” 
సమప పతొస్ట్రనకం పో క్లే కం చండ “శఖర మా ర్తివక్? ol 

EN కాజపక్యంకణం + 

(తి శేతంచచతుళ్చాహు మూర్థకేశ మహాధనుం . 

'అభయంహాలహ స్త సంచ దీ దేకుకరద్వ యే కీ 

వరభంచాతమాలాచ వామపార్న శరదంయే ల 

మ టం ళో ఆ లౌ క్ష హు! | 1 
(ైమబఐ లసదృశ(పఖ్యం సౌమ్యున్నే తే తుశితలమ్! on శే 

సర్వాభరణసంయు క్త 09 కించి త్పవాసితాననం ' 

స | ఫం థు "క సస Fy శ చిళో్యత్సవస్థచిం బార్థ రిజ్ఞానక ౦వ 2.౭ సనంతు 

త దేవాగ్ని సమంవర్జ్హం ర కాక్షకుటిల[ భవం . 

తీక్ష నేడో )క్పసరయు క్ష కరి వొస్తలయక్తోప కవితో నం మ 

కఫ 

జ్బాలానలశిఖా కార మతిర క్తసువాసధృత్ 

నూలంతే ఎధో ముఖంధృత్వా క క'పాలంవర డా భయ మ్ 
ఓ 

అధ వేడ భయంవినాకూలం ముూలంధ్భ తా Na చతుతత్క కే 

శూూలా గ గంవర దేనైవ సవ్యతిరర్థిగ్ల కే ధువమ్ 4! 7 

చహీననర దేహస్తే టంకంఖడ్లేంతు
 వామ శే 

కాతుకంపాశుపతనం వలిలింగేతుపూజ్య తే! 
నీ 
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ధ్యాన పూజనిమిత్తాయా మే తనూ ర్తీంవరామ్యవాం 

|. ఏతేన్యూ ంసకృట్ ధ్యాయే శ్సర్వశ స్రువినాళ నమ్!! ర్ట 

/ వవంతురద్టమూర్తింతు (పలీమాంనై వశారయీత్ | 10 

- ఇత్యంళుము ద్భ దే కాళ్యపళిల్బే పాశుపతీమూ ర్తిలకణం నా మైక 

“స ప్తతితమః:వటలః . 

శా} వాశుపతమూ. ర్ట లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. సమపాడ 

స్టానకమః తో చరద శేఖరమూ రివలె . రచించవలయును. మూడు 

కన్నులును నాలుగు చేతులును, తలపై _జటాముకుటమును చేత గాప్ప 

విల్లును, అభయము, శూలము, కుడి చేతులతోను, వరదము, అక్షవూల 

యొడమచేతులలోను, పగడముతో స సమానమైన యెటుపువన్నె యును 
ఇాంతముతో గ్యూడిశచూపును ._ సమ స్తమైన _భావణములును, 

చేయుటకు పధేమనునిలుచున్నట్లుగాని, కూర్తున్నట్టుగాని ర-చచిలవ 

వలయును. అపాయమునుండి రక్షింపబడుటకు పాళుపతమూ:. ర్తి ా నేఅగ్ని 

వంటి యెటుపును, “వంగిన కనుబొనులును, ఉగమైన చూపును, 

సర్యయశ్షోప పఏీతేమును, ' మండుచున్న యగ్నివంటే తాపమును, 

మిక్కిలి యజ్హని నప మును, 'ధరిఐచియును, (కిందికి జూపబడిన్నతి వూ 

లమును, ఒక చత కపాలమును, ఒకటి వరద హా సృమును, న. 

ఆభయహవా స్త్వమును చేయవలయును. లేక అభయహ స్త్రమునుమాని 

చఛూలము యొక్క మొదలుపట్టిగొని, శూలము యొక్క చివర వరద 

హస్టముతో అక శముగా బట్టి గాని, కుడి వక్క వరదవా స్తము, టంకము 
కమచవేతగాన, కాతుకపాళుపతను.ను (పటము పై చి తించిన రూప 

సున లింగముయొక్క. చెనుకకుగాని (పక్కానుగాని యుం చి పూజించ 

వచ్చును. ధ్యానమునకును తాత్కాలిక పూజకును మాత్రమె యిట్టె 

మూర్తిని రచించవలయునుగాని యెల్లప్పుడు పూజించుట. శీరూప 
మును రచింపరాదు. ఇట్టి రూపమును. ఒకానొకప్పుడు . థ్యానించి 
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మాతముననే సిక ర్రతాగోత్త్య . వినాశ మగునని తెలియ 
వలయును. 

రర, కంకాలమూ ర్తి లక్షణము 

కాశ్యప శిల్పము 72 వప 

చో ఆథధకం కాల షూ "రేస స్తుల మేణంవతు వశే శే ముత: 

క్షే 

2 

డాఠతుజాలోవాజావా౭థ సుధామ, ప్ర స్మాయళర్క రా, తి 

శిలాచచిి తంచాకుర్యా | తృతిమాంవాయ థావిధిః 

ఏనంచ్శ పతిమాం కుర్యాన్మ్నానోన్నాన పమాణవిత్ | శ 

(పహాణమం౭ గ ర్వాకృ త్వా మూనంసం[ గాహ్యుబుద్దిమాన్ 

ఆంగు వైర్యవసంయు పై ర్త స్పతాలవిత సిభిః స్ 

అ యాదిశుధంసం గ్రాహ్యం మానంళుద్ధ్యర్థకంభ వేత్ 

పాణాథధీస్టానమానంవా ద్వారతుంగస మే2ఒసివా॥ 6 

'మూలలింగస మోత్తు౭గం సార్జంద్వి,తియవంతు వా 

త కాక్టుధ్యాష్ట భాగంతు నవధాతుంగమా నకమ్॥ 7 

ఉత్సవోద్యమమా నేన సమ సవిఫికుచ్య తే 

వాముపాదస్షి సితే, -చెవ దతీణంగ మ్యంవక్ష కే రి 

పాజాహదక్సకొ చైవ భవేద్దటీణ కుంచితమ్ 

పా 'హ్యాక్ట్వద్భ గృ వేత్చూర్వం _బబాగ్రస్తూ త్రం పలంబయే? || ట్ర 
రోం. 

పూర్వ్యహ స్తధృ తంబా౭సీ దహీ కోక కర్త కేధృతం 
హెరగ్యేస్యధ్యతంవాఒని తర్పన్యంగువ్యస్స్యృక్ యయా॥ 10 
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యానివీమావసా నేన దూర్వా శారఇదా౬వీనా . 
అథ వామక రేప్యాతం నాభిసీవనా వసానకమ్| 1 
డమరులపూర్వవాన్నే సేతు; “హనునీమావసానకం.. 

వామేళూలస్య వాస్త సంవో శీఖపింభార్లసం యుత్రమ్॥ 13 

కంశాలంచతద్మ ౫తు బంధయేడ్ష ద్ద్గృృదయోపరి ; 

బాహునీమూవపా నేన తత్కనా స్టీచ్యవికంభ వేల్ స 18 

వక ద్వి(తిచతుర్నాతం త తాథి శ్యాది వేవహీో 

స్థాన కేపూర్వనూ[ తం బా భంగమూనమభథః శుణూః: " ly 

లలాట వామపాన్ఫ్వేతు నే తాం తేచపుటాంత శే . 

హనోర్యా మేనుహి క్కా యాం హృద యీకలాహొంలకమ్। | 15 

తాొ!। కంకాలమూ ర్తి యొక్క.  లకణమును,. చెప్పుచున్నాడు. 

“రెండు కాళ్ళయందు పావకోళ్లు సన్య్యాసివ లెనుండు మయొముకలగూడు 

వంటి శరీరము గలవాడు, ఉగదేవతాది భయములయళడును, సహో 

యము ఫొణకును, . మోక్షమునకును కంకాలమూ- -ర్టిని. నోయుదురు. 

స్టానక ము గమనము: ఇట్టి ఫేడనము లు 20 చెప్పబడుచున్నవి. ఇ పథాన 
వి (వామును స్ట సానకముగా. రచించవల యును. ఉత్సవ. మ్మిగవాములు 

గమన హాపనుతో చేయవలయును. చందనాది దారువుత్తోను, సువ 
రది లోహము లతోోను, సున్నముతోను, మట్టితోను , మైణుముతోను, 

తాతితోను, స్యస్రుము మొదలయినవానిమాద పటముగను, శాస్తో క్ర 
(పశారము రచించవలను. మొదట (పతిమ యెత్తును తరువాత తది 
తర అవయవములు మొదలయిన కొలతలును నర్ద యించవలయును. 

అంగులములు, హా హస్తములు, తొలములుం వితస్తులు, మొదలగు కొలత 

ల$ వడ ము శుద్ది. నున వైంన వరా నముశు నిర యించవలయును. 

అమయుగు కీకమును బట్టిగాని ద్వారము యెత్తును 'బెట్టిగాని, పథాన 
లింగము. యెత్తును బట్టిగాని “సమానము. జక టిన్నర భాగమా 
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వ క యవలు ఇట్లు ఈ రెండు కొలతల మధ్య 8. భాగములు చేసి 

మొగ్గము 4%విధమువైన యెత్తు కలుగ జేయవచ్చును. ఉత్సవమునకు 

రచింపబడు -విగహములు అన్ని విధములైనవి చేయవచ్చును. ఎడమ 

కాలు నిలకడయును, కుడికాలు నడుచుచున్న ట్లును, . శాళ్ళ్యయందు 

పావకొళ్ళును, కుడి కాలువం పును, కాలిచీలమండల  శెంటి. సందు 

నను, మూండనః న్ను యొక నడుమను నూలుపట్టిళ నినుండి సమస్త 

మైన అగకొలతలు మొదలయి చేయనలయును. ముందు చేతులలో 

కండి వైపున నాగలియును, ఎడమశేత బంగారమును తర్జని బొటన 

వేళ్ళు మాత్రమే తగులునట్లు పట్టికొని యుండవలయును, యోని 

(సటెక ము చివర గజికపోచవలె నుండవలయును. లేక యెడమ చేత 

పాాటేమును బొడ్డుయెత్తున పట్టికొ నినల్లును, డవురుకమును ముందు 

చేతితో చక్కిలిఘావి భాగము వజకును, ఎడమ చేత (తిళూలమును 

గాని నెమిలి యా(కలకుంచె సగముగాని, యుంచి కంకాల రూపము 

ముంకు హృడయమున గట్టవలయును . భుజము యొక్క ఆంతమున _- 

1,2 8.4 అంగులములు అధికమైన నుండవచ్చును. సి స్థానక మున ముందు 

“వెపు నూలు నుంచి భంగముల యొక్క ఫొలతలు "దలిసికొనవల 

యును. నొసలు యొక్క. యెడమ (పక్కను, కంటియొక్క తుదను, 

ముక్కు-పుటయొక్క- తుదను, దవడ యొక్మ- పె పె భాగమున కెడమ 

(పక్కను, అక్కిలి యందును తొమ్మున 4 అంగులములును చేయ 

వచ్చును. 

వ్ నాఛేశ్చదమీణేసూ త్రం పకెంగులమితి తయం 

యోానినీ| వంతుసూత్రంవా దఖీకేయుగమా
 | తకమ్! 16 

వామపాదస్థితేంచా౭_పి ద్విప'దాంతర మధ్య మే 

స్తానళం స్రళ్యవమాఖ్యాతం గమ నేషువిధీయ లే॥ ౨ 

గమ చేషుతుసూ[ తంవా లలా శేవామపార్య్వ శే 

వామాం| ఘీగుల్బమ ధ్యతు ది(పా కసూ త్రకంభ వేత్ ॥ 18 
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స్యూతంలలాటమ ధ్యేచ దక్షిజతుద్యయాంగులన్ 
_ వామేచపుటపార్భ్మ్వేతు హీ క్యా హృదయమధ్యమే॥ 19 

నౌ భీవామేద్యయాంగుల్య ౧౦ యోనివామేయుగాంగులం 
వామాం, ఘైగుల్ఫస్ప క ంస్యాడ్ గచునస్యతుసూ్యకేశమ॥ వ్ర] 

- ఆభంగస్యో క్ర కవూా'రేణ నతమాతంచబుద్దిమాన్ 

గమ నేసూ[తకంచా౭వీ వొ స్తయోర్న్మీవమేవవా॥ 3 

సవ్యవా స్తతృణంకు ర్యాత్సూ[ తద్య్యంతరను? శ్ కట్టి 

ద్వావింళ ంగులఠిజా౭_పీ (త యోవింశ తిశేవచ।। 2) 

మణిబం ధేమధ్యనూంతు బా హే చైవతశ్రైనహి 

న్మీవంత శ్ర విధంపై చావ పాకే వామకశేజ.కివా॥] లి 

“శలాస పదశంచాష్ట మానతశ్చాపినీవ కం . 

నాభినీమూ వసా చేతు కరాఠత్సరంతస్యసీ! వకమ్;। . 2 

= పంచాంగులనుథోవా౭సి తిధిషోడశ మేనవా : 
దక్షిణంతృణకంహస్తే యోానిసీమా వసా శ శే, iH 

: ఎకద్వి ఉచతుర్భాతం మృగస్తూ తం|పలంబయేల్ 

జ్ఞానము దాసింహక రా యథాసౌందర్యమాచరేత్ | [1 2. 

వామహన్తేపలేళూలం బాహునీవావసాన'కే . 

: పూర్వ సూ తంత థైవసాక్థ చ్చిఖా బద్ధస్యనీవక। న్! 27 

. చత్వారింశ తిమా| త్రంబా శూలంతుఖడ్లతోమశే. 

లా రోధూకుతు తుకోవీవా కం కాలంబంధయేత్సుదీ " 23 

ద రహ స్తేన డమరుంకటిే 3ఒపీవా' ee 

కందీర్ష విస్తారా వవాంచై రితికే2 వివా; న్ వీల్ల 

అండా పదాలనే. 

వలయద్వయసంయు క్రో కం తర్షనీ బుజుతో భవేత్. 80 

తర్జన్యాంగుహ్య మేవంహి పానునీవూ వసానకం 

మణిబంధస్యనీ వంతు పూర్సనూ తంతగైవచ। 8] 
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చత్వారింశ తి మే వాహ్య మంశాధికమభావిచ 

వా మేశపాలమా త్రంవా ఫాన్వంళో ంరసన్మీవకమ్॥ శ్రి 

ఘన మేకాంగులంవాొ2_పీ సువ్భ శ్రంన్నిర్వణంభ వేల్ — 

చుళరకుండల మేవంహా కంఖష్మతంతుచామ కే : శకి 

అటా మండలేనో ర్ం వికీర్ణ ర కేశ మండలం es 

తీ కేతుశేఖరంచా (డ్రాజనిర్వామేజ.ివా॥ శ 

కరా టను ధుత్తూకకుసుమావృతే" 

జపాపుహప్పంతశవో క వుర్క_ పు మ్పైళ్చదోూోర్వ క: శీర 

పినాక మజగవంస్య్యా త్క_రౌరు దాక్షమాలికా. 

చాగకంక ఆం పకోే షే నానారత్న విభాపితమ్!1 36 

చా ఘచర్మాంబరధరం రా దవ పభాసితం 

భస్నోద్ధూళితదివ్యాంగం కించిత్పహసిళాననమ్్ 7 

ఏతత్మ_ంకాలనామాస్టి వామస్క_-6థో పఠరిన్య్ధనే 

ఆ నేకభూ లెర్తాయాఖిః నేవితంవందితంచ డే ళ్ 

“త్రా॥ బొడ్డు యొక. కుడి (క్క నూలుకు 1 అంగులములు 

చక 3 అం గులములు ఆయాని నిర్ణమము సూ(తము యొక్క కుడి 

oh డే అంగులములు... ఎడమకాలు స్థిరముగా నుండి రెండుకాళ్ళ 

నడుము. స్థ్రానకము ప పద్దతితో (పతిమను “రచించవలయును. ఇది స్థాన 

శము గమనమును శేప్పుచున్నాదు. నొ "నలు యొక్క. యెడమ పక్క. 

యడమశాలి చీలునుండ _నడునునుండి రెండు వెపుల నూలుండ 

వలయును. నొసలు నడుము కుడిపక్క 8 అంగులములు ఎడమ 

వక (౧ ముక్కుూపుట (పక్కను ఆక్కిలి అమ్ము నడుముగాను? 

బా సుకు ఎడమ పక్క 8 అంగులమలు యోని కడమ పక్క 4 

అంగులములు ఎడముకాలిబచీలమండనుళాకి యుండవలయును. ఇది 

23 | 
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గమనమున నూలు. పట్టు విధము. ఆ భంగమున  జెవ్బబక్షిన (పా 
రము ఒంపులు రచించవలయును. గమనమున నూలును ణు 

రయొక్కు- నిర్ణముమును కుడిచేత గడ్డియును నూలునుండి సందు 1 ఆం, 

అము 20. క. 23 అంగులమాలు. “మనికట్టు వజకును, అక్క డినుం 

నడిమి నల్ వజకు ఆర చెయ్యిని యిట్లు. వ విధములుగా భ్చ్ణిం 

చ్చును. ఎడమ చేతీయందు పాత్రయును. 34 అంగులముల లోతున 

ఏ ఆంగులముల నిర్ణమమును బొడ్డు వజకు “మో చెయ్యి నీర్ర మాయన 

స్ అంగుల ములు క్రైదను 15, 16 అంగులములును కుడివై వైపున x 

కా స్తమునందు యోని ద్రజేశము వఆకును 1, 2,854 అంగులు మ 

పగ సూ! [(తేమును లంబము చేయవలయును. జ్ఞానము దయును కుం 

Jel క మును (అనగా, బొటన వేలితోచూ పుడు వేలిని చేర్చి. మిగిలి 

మూడు; వేళ్ళను ఎడముగా చాచబఢినది, జ్ఞానము[ద నడిమి వేల 
అనామిక వేలు. ఈ రెంటి కొనలను "బొటన వేలితో శేర్చి తేర! 

(వేలును చిటికెన (నేలును. జూచిష! టినది. సీం హాకోర్ల రమగును). అం. 
ముగా రచించ వలయును. వెనక చెయ్యి యెడమనైపున శరా లను 
భుజము వజకుండ వలయును, ముందు చెయ్యి కాడ అటుల జే శ్ఖా 

నిర్ణమము నరౌలము. పొడవు 40 అంగులములురడవల యును 
శ్రి, చిల్లకోన, శూలము శె పెన కంకాలమును గట్టవలయును. కుడివై వ 

వెనుక చెయి య్యి డమకుకము' లేక. కడియము కలిగియుందవల యము. 
డియము యొక పొడవు, “వెడల్పు” 9 అంగులములు '' కడి యువ 
యొక్క మారుదల “లి అంగులములు పద్దమువలె ' నుండి జాని 
నడుమ శర్జనివేలు ' నిలువబడి యుండవలయును. వలి చుట్టును. 

చ 

మున నుుడవల్యయు ఘు  న్ర్షమెము. ముందు 
మూలున శీ! అంగు చేక్ష క్ 
భ్ ళ (7 హంగు ఎ చం పం లోవ || అంగుల ము కర్ర మ. గను, చుండ 
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వచ్చును. ఎడమచేత తలపుల గిన్ని, 19 అంగుల విస్తారమును 

నిర మము 6 అంగుల ములును, మందము. 4 .అంగులమును గుండ 

మను రం|థములు వేకుండను రచించవలయును. కుడి చ చెవికి మకర 

కండల మును, ఏడమ 5 వికి కంఖప్మతమున్సు,. చెదరిన తలవెందుక 

లలో గాడిన శళబోళమును కుడివైపున సిగదండయును ఎడమ 

శెపున అలా 'శల పుక్లై మును, ఉమ్మెత్త. పూలున్ల, . దాననపువ్వు, 

బ్లేవం పూలు గే యుండవలయును, (తిళాలమున్సు, ధనుస్సును 

వేశఘుల యందును, "మెడలో రృుదాతల' తావలయును. ముం చేతుల 

యంద నాగ కంకణములును, అవేక ర రత్న భూవణములును, పులి 

గోలు కౌాయులకట్టును, కోపముతో గూడిన ముఖమును, విభూతితో 

[డిన "మేనును, కొంచెము నవ్వుతో గూడిన మొగమును. ఇది 
(0కాల చాపము దీనిని యెడమ మూపున నుంచవలయును. చేవ 
మానిజూాచి యె పురుష గణమ.ల చే సేవింపబథును “నమస్కరింప 

గు చునుండు బేస్పకు, ' 

అ వ ప ము, శేోనూంనసమని(తే .. బుక పాష తే ధృతంభూత (నా ంససమ గతం 

దె త్నాత(న్న ంసుత తాతే నిధాయోక్ళ తిడాయయూా॥ 39 

కించి త్పకాశితేం ఈోానిసంయు కృంజీర్థవాససా | 

మనఅభూతామనసోపేతా జాయాఃసర్మతనై కశ 1| 40 

దకీణేకటిపార్సేేతు తురశా శ్ర్చైవబంధథ యేత్ 
తు రికా హెమసంశాళశొ మపబంధసమంచిశా। al 

ఉభ యోాఃపార్శషయోార సే నానాసాగైది(భూ పీతన్ 

బుపీ.భిరేవగంధ, GI వడి గ్గనిదా్యాధరాొదిభీః 42 

హృదయంకలినంయు క్షం సం భాంతే మనసాంచి తైః 

సర్వనిత్యంస దా నందం సవితా ద్యైఃసు పూజితే ను, జీకి 

న మీగింసమ్మార్ల యెద్వాయః పర్ణనో “సజల సేచీనర 

'నుషువ్వు ఫన్ ప *గ్రపార్రకా hh నుస్బవృస్టికృతో "చీ వా బు; కయఃన NE 
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బుగ్యజాస్సామాధర్వాణః స్తుతింకుర్యుఃప రేప 

_చర్చుబంధంచనూంసంచ పీళానుపీర మేవచ! శ్ 

థం ంఖధ్య నిసమాయా కృ కం సంచవాద్యంసమార ఛేత్ 

తుంబుకునారిదాడైర్థశ్చే జయ వాద్యంసల క్ ఇమ్॥ త్ 

చం దాదిక్యాదివ డాజచ్చా మరాదివ్య యోషితః 

నర్వలోలోపశ కారార్థ మిం| దస్యసవనాదిషు; 47 

అదినా శాగమనా'దేవా రారానినీమావసానకం 

పంచతా లేనభూతంచ నూనోన్మాన్న పమాణక మ్! 48 

భూ కేతుశిరిసఃపా త్రం ది(వా స్తంస్పర్శఏవవా 

ప్యాతవిస్తార శేవా౭_పీ నింక తిరతిగు లం తు వా 49 

నిమృమాగందశాంగుల్యం ఘన మేశాంగులంఛభ వేల్ 

హిరణ్యందకు దిగ్భాగే జానుడీమావసానక మ్॥ 50 

మూర్భన్యాదిపదాం లేచ హీరణ్యంతుంగ మేవచ. 

డేవస్యపూర్వసూ! లేతు స్పర్శమా నంతే ధైనహి॥ గ్ 

యః ళివుని ముందు భూతము మాఠపపు బలి పాతేమును 

అన్నముతో గూడ తేన భార్య కిచ్చుచున్నట్లును దానిన తీసికోను 

నపుడు కొంచెము చినిగిన చీరె వలన యోని భాగము కొంత కను 

పడుచున్నట్లును ఇట్లు భూతము లెన్ని యో కూడియున్నట్లును ఆ 

భూతములకు కుడి పక్క మొలయందు చిన్న కత్తియున్కు "ఆ50డూ 

వె పులను చేతులయందును పాములును కలిగియుండవలయును. బుమూ 

లును, దేవశలును, గంధర్వులును సిద్దులును, విడ్యాధరులును, సిర 

చి త్తముతోను సం|భమముతోను శ్రి సిషెయను సదానందు (చును అగు 

పర మేళ్ళరుని పూజి౭చుచు (పాక్టి ంచుచున్న ట్లు ను, వాయువు మ్ణని 

చిమ్ముచును, మేమము నీరు, చల్లుచును, దేవతలు పూలవాన కతి 

పించుచును, బుషులు వేడ మం తములతో సో తపాఠములు పఠించు 
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“యును చర్మజంధవాద్యము, కాంస్య వాద్యము, వీణా వాడ్యము, నుమీర 
వాదము, శంఖిధ్వని యిల్లుపంచ విధనాదములును, తుంబురు 'నార 
యులు. మొదలగువారు జయ వాద్యములును, సూర్య చం దులవలె 
చేవాంగనలు వింజావుకులు ఏచుచుండ. సమ ,స లోకములకు 
శే ముము కొఅకు దివ్యలోశాధిపతి యజ్ఞము చేరు 
వచ్చిన చేవతలును వీరండటు శివుని యొకక క పదేశము యెత్తున 

రుచింపబడవలయునః. భూతములను పంచతాలములతోను ఆభూత 
ముల తలపై పాతయును ఆ పాతను రెండు చేతులతో బట్టికొని 
నట్లును, పాత వఏిసొరమ్క 20 అంగులములును, లోతు 10 అలగులము 

లును, మందము 1 అఆగుఅమును చేయవలయును. శివుని యొక్క. 
కుడివైపున బంగారమును మోకాలి యెత్తునను చేయవలయును, 

చేయుచు. వీలువగా 

. బలగారపు రాశిని శివుని తల యెత్తు మొదలు పాదము యెత్తు వజఆుకు 

రచించవచ్చును, దేవుని యొక్క ముందు నూలు ను౭డి సమానముగా 

బంగారు రాశిని తేగులునట్లు చేయవలయును, 

నో నాసా ేలంబయేత్ సూ త్రం వామాంగుష్టస్యమూల శే 

జటా గేవింశ దంగుల్యం (త యోవింశడ థాంగులమ్! షు. 

స్పర్శనంకుమీనాసా గ మంగుష్టమూూలంలంబ యేల్ : 

సూతే వా మేతునీ వాంతే మష్టాంగుల్యంశ రాంగులమ్! ఫ్ర 

తత్చూ కాద్దహీణాంగుషే సీ వకంతున వాంగుఅం 

దశరు దాంగులంవాఒథ ఉజ్వాదశౌరిగుల మేవచ॥ . స్ట్ 

సూ(తస్థానంతునిమ్నంచా సవ్యపా రంత రేఒపివా 

చ్వావింశదంగృలంవాఒవి (త యోవింశతిమేవవాః ny 

సూ కొ త్పార్శ పంతునీమాంతం దెహీణాంగుష్ట నిన్న కం 

వకది(తిచతుహ్పంచ రసాంగుల్యంతునీ వశమ్॥ ఫ్ 
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వీశేదకీణపా రేషతు -వడపంచ
రసాంగులమ్ - 

పాదు కొయామకంవా2_పి పాదతలావనకమ్* 

ఉతేధేనగుణాంగుల్య మూార్లరమా నంతుపద్మకం
 

తర్పన్యంగుష్ట యోర్భ ఖే ముకుల
ాకృతిబంధ యే శరీరే 

ద్వ్యం గులంముకులో త్చేధ
ం సువ్య త్తీంసుండరంభ చే

త్ 

శె లాసశిఖ శేరయే్య (శ్రీ గం ధే చెవన
ాయక మ్! ౩. 

బుహీ శాంసంగమే, వీత్య్యా భగవాన్ పరమేశ (రః = ఇ 

దండ కారణ్యలీలాయాం 'మునీనాంసర
్య శాంతీ య్ Er "6h 

తేసాం(స్రీణొంచపారం ధ్ర విధూతాయచ
వీలయాక॥ 

భిమాస్యరాపంన7్నోన. కటిస్తూ తేవివర్థితేః॥ .... él 

ర్ 7 

| ఇతగయంపర మేళానః కై లాసరాతె విసీయతేం 

: బికు ౧ క్ రోమ్యుహం విప కంకాల స ్
రతుమో కు హు 7 Ir ( 3 

కార్ల వప ఉవాచ తక్తా వెవరితీం చాస్య . 

_కంకాలస్యపులంక థం. py re 

శివ ఉవాచ... “ఇదానీంపురతోవిప స. 

తదవాంభువనాదీని యాచే౭_భయ పురస్క-రః,. 

కంపితస్తుసమస్తాని భువనాన్యథివాసితః! _ . 64 

(పార్ట యేద్యస్తుమాం భితూం మాసంభయనివృ త్తయే 

అండానాంసుస్థి తారంచ సర్వలోకోపకారకమ్॥ 5 

కంకాలమోచనాంతంతు 'తద్దనై వమవాంద్విజ . 

ఫమోంతేమోచయేటేత త్కంకాఅమభయంభవేత్॥ 6 
కాశ నివ ఉవాచ “* ోవవంకోం కాలమా ఖ / gతేం | / . 

he 

మూర్తి లక్షణం నామ డ్విసోస్పతిితమఃపటలః-]. * 
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తా ముక్కు... చివర నుండి నూలున్న. క్రిందికి. యెడమకాలి 

బాటన వెలి, వెొందలు వజకు విదువవలయ్యను, జడయొక్క_, పైన 30 

అఆంగులమ-టు బైల అంగులములు. వేయవచ్చు ను., పొట్ట, ముక్కు 

చివర, బొటన వేలి మొదలు తగులునట్టు లంఖమును చేయవలయును, 

నూలు యొక్క యెడమ పక్క. నిర్ణమము రి, అం, మొ ఫ్ ఆల,వజకు 
చేయవచ్చును. ఆ నూలు నుండి కుడి బొటన వేలు యొక్క నిర్షమం 

9 అంగులములు 10, 11, 18 ఆంగులములు : చేయవచ్చును. నూలు 

ఏతి అంగులములు యొక్క. (వదేశము ప పల్లమును, కుడిపక్క లోపల 

22 అంగులములు చేయవచ్చును. 'భనూల్సు. నుండి "డక 

యవ ఇశము వ వజకు కుడి బొటనవేలు పల్లేముగను “1 2 లీ 4, 5,6 

= గంలములు నిర్హమమ. ను, వీళమున కుడి. పక 4 4, 56 అంగుల 

ములు సావకోటి మొక్కు. పొడవును, అరశాలి యొక్క అడుగు 

భాగము వఅకును, ఎత్తు 8 అంగులములు " వైన పద్మము తర్ణని 

బ్ూట టన వేలి' న డు.ము, మొగ్గవలె.. ర చి.ంచవలయు ను, 

పద్మము, యొక్క యెత్తు 2 అ౦గులనులూ గుం చ © 

గాను అందముగాను రచించవల యునూళ మనో రమైన శై లాసశ్తిఖర 

మున శ్రీ గంధ వృక్షము (కింద చేవనాయకు(డైన పరమేశ్వరుడు 

మువషులతో “నిసి యుండుటకు సేనతో దండ కారణమున మును 

లకు సర్భశొంతి నిమిత్తము  లీలామానుషరూపముతో (స్రీలలోను 

కకుటుందినిని చెబుపు చేయటకు మొల తాడుకూడ లేని దిగంబ3 

సన్య్యాసిగ భీకకు బోయెను. Fx (బాహ్నణుడా శేనుభికోటనము చేయు 

చున్నాను. కంకాలేశ్వరుని వలన మోవీమును పొందుటకుకశ  పుడను 

చున్నాడు. కంకాలునియోక్క. ఫలము నునీవు సంపూర్ణ 
ముగాజెప్పుము* 

చువ్రుండ డనుచున్నాడు . ఇప్పుడు దానిని 
సవి' సరముగా చెప్పుచున్నాను" 

“కమలకు. ఆధ యమును పుర స్కురి? చుకొని 
ఎపుడు నేను స మస్తల 

యూ చింెదెదను.*సను సము వడకును, భువనములన్నియునుచలించును. 
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శైనక్షి ఇతూగదృషిఃస్యా జ్యా మేదృష్టిఃసుకీతలా 

కెంచి త్పకాళి ఆ తార్లంచ దృష్ట్యాతుత ల్లలాట కే॥। చ్చే 

సర్వాభరణసంయు క్ర కం దిగంబరసమన్నితం 

శిరచ్చ కసమాయు క్ర కం తస్యలక్షణముచ్య é 

శు _దాంశకవిశాలంతు తద్భాగా౭ శేనబంధితం 

. / కో 
న 2 " | | ళ్ 

ఘనంసువ్న త్తచకంచ పద్యాకృతిర థాపివా॥ : § 

శిరచ్చ(క్రవిశాల స్వస స స్పభాాక భాగికం 

శిరశ్చ క్రస్యనాలస్య విస్తారం డ్విజస త్త తను ళో 

చక ళార్మతిభాైైకం చ(కాదాళిరసో266 సర ! 

అ _గేలలాటపట్టస్య శిరళ్చ్యకస్యనాలకమ్!॥ శ్ 

చ్మకంతర్జనీమాలంబ్య పువ్పమాలాచమధ్యమాక్ 

సశేంపాంచేవచేవీనా మేవమేవసమా చేత్ 11. | 
ఏ 

చై త్యం శుమ ద్భే "జే కాళ్య పళి ల్నేవార్యర్థ హఠల [ణంనామ్యతి 

స స్పతి తమఃపటలః _.. 

మయమతం ర యా కటా మకుట రం యలార్థమాగ్లా 

శీత స్తరత్వజినవీత దుకూ'ల స్తా ? “మేశాయ్యత స్ర్రే 

చ కక పాలశంఖాళా. న. 

భూప . 

(ఈ చ నోకము శిల్పరత్న ఉ ఉత్తర లర్ (ప, కక్షరు) 

'తా॥ హరిహరమూర్తి లక్షణదమును చెప్పుచున్నాడు. చక్షు_ గా 

నిలువబడిన స్థానములో" సమపాడములు గలది స్థానకము కుడివై పున 

అభయ హా స్తమును ఎడమవై పున కడియము చవి. కమ్మ న్యాళ యించి 

యు0డవలయును. కుడిచేత నండగొడ్డలి. ఎడవముచేత శంఖము కుడి 

యముొడమలు సమానముగా జడలతో _ గల్సీంచబడిన దిక్కును సగము 

24 ] 
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కిరీట రూపమున్సు. పగడపువన్ని శివరూపమును ఆకుపచ, వన్నె విష్షుః 
రూపమును కుడి వె (ైసున కోపముగల చూపును, ౨డమ నై పున ఛా త్రము 
గల చూపును, కోంచెము కనుపడుచున్న నొసటి కన్నును సమస్త 
మైన యాభరణములునుదిగంబర రూపమును సగము, తలయందూ 
చక్రమును దాని లక్షణము విసాఠము 11 ఛాగములున్కు 7 భాగము. 
లలో 1 భాగము డాని యొక్క నాలమును, ఎడమ పక్క చయకం 
లి భాగములలో 1 భాగము గుం డముగాను యెత్తుగల తలమున్కు 
యుందు నొసట పట్టమున్సు శరచ్చ కోమునకు నాలమును, ఆ చ కము: 

తర్గని| వేలున నుండవలయును. మెడలో పువ్పుమాలము ను, సగనుూ 
రు (దాక మూలమును రచిలచవలయును. సమ స్తమైన పురుష దేవతలు 

కును ప్రి డేవతలకును ఇట్లు రచించవలయును. ఇది హరిహరమూర్తి 
లక్షణము. దీనినే కొంకర నారాయణ రూపమనియు. చెప్పుదురు, 

66. భిక్రాటనమూర్తి లక్షణము 
శాళ్యవశిల్పము 74 వ పటలము 

వో ధవ విశేషేణ భిమోటనమ హేళ రం 
పాడాపాదుకసంయు కౌ చామపాదంతుస్య సిక్షవ్ం॥ 1 

ఈమదుద్దత సవ్యంతు పాదంతుంగంనవోత్సకమ్ 
లలాటమభ్య మానే. నవాష్టై వాయ వాంత రే॥ 2 

నానా, (గెత్వధరేవామే హీక్కామధ్యంతు వామే 

పహృృన్మధ్యనా భిస వ్యేతు షోడళంతుయవాంతరవ్స్।.. క్రి 

స్వ స్ప్యంఠ| ఘుగుల్పమభే్యేతు పూర్వసూ తం|పలంబయీత్ 
అభంగంసనతం కార్యం సమభం౦గమభాపఫివా॥ | బీ 

_ పాదాపాదుకసంయుకౌ పాదు కారహితౌతువా 
సువికిర్ణ జటా భారం జటావుండల మేవనాక॥ ర్ 
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వివృత బంధజటం వజ భథ నగ్నరాపంనతాననం 

లలాటహ్ట్లుసం యము శక్రం చ రోటార్ధంచు ₹ శఖర మ్ 6 

సర్వాభరణసంయు కృ క్షం కటినూ త్రవివర్ణితేం — : 

శుద్ధ శత నిభం హో క్షం మానంనాగవిభూపితమ్? | 7 

చట చేపూక్వవా స్టంతు మృగస్యాసన్నీకంభవేశ్ == 
వా మేతుపూర్వవా_స్థంతు వరదంస్యాత్క_ పాల ధృత్ ॥ ఫ్ర 

చక్రీ ణేపరవాస్పేతు డమరుంచధ రేద్విజ 

చా మేతుళిబవింఛంచ క ర్భవ్యంశీతలంధ్భతక్ ౩ 
నితవసో త్రరీయంతు నాగేనకటివేస్టనమ్ 
న్వెతయట్టైన సక్ తంతు నీలక ఠం తి పుండధ్యత్॥ 10 

పద్మవీకొపరిస్థా షాటు శేవంకం కాలమూ రివ్ ॥ 11 

ఇత్యంళువు బె ద్భె దేశాశ్యపశిల్సే భిమాట నమూ న్రిలక్షేణంనాను 

చతుః స ప్పలితేమః పటల; 

తా॥ భిశాటనమూ ర్తి లకుణమును' ఆప్టుతుప్నాడు. “కాళ్ళకు 
పావకోళ్లున్స ఎడవుకాలు నిలువుగాను, కుడిశాటు ఫొంచెము పెకెత్తి 
నడుచుచున్నట్లును, నొసలు నడుము కుడిపక్క 8,9 యవలును, 
ముక్కు. చివర, [కిండి పెదవి యడమ(క్క. అక్కి-లి - నడుము ' ఎడము 

తొమ్ములనుధ్య భాగము, బొడ్డు నడుము 16 యవలును, స్వస్తిక 

పాదము యొక్క చీలమండ నడుము ఇట్లు ముందున్సు చాచవలయును, 

నూలునుఆ భరిగముసందు వంపుతో గూడరచించవలయును.తరు వాత 

సముభంగమును చెప్పుచున్నాడు. కాళ్ళయండు పావకోళ్ళున్న, గాన్సి పావ 

కోళ్ళు లేకుం డగాని, చెదరిన తల వెం డుక లుగాన్ని జడలు గుం డ్ 

ముగాగాని, జారిన జడలుగాని, దిగంబర రూపమ న్యా వంచిన తల 

యును నొసట పట్టమును, తల పుక్తైలో సగము తలయందును 

సమ_స్మృమెన భూవణములును, మొల తొడు లేకుండను, తెల్లని 'వేండి 
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వలె |పకాళించు శరీరమును. గర్భమున సర్పభూషణములును, కుడి 

వైపు ముందు వెయ్యి మృగనముతో గూడినదియున్కు ఎడమవైపు 

ముందు -చెంల్యు వరదముగాని, క పాలమును ధరిలచిగాని యుండవల 

యును, కుడివైపు వెనుక చెయ్యి డమరుకనును ఎడమవైపు వెనుక 

చెయ్యి నెమిలిపింఛమును కలిగియుండవలయును. తెల్లని యు త్తీరీయా 

మును, పామును నడుమునకు జుట్టికొనియును, శెల్లని జంచెమును, 

సీలనర్ష్యము గల మెడయును, 'తపుం|డములును, పద్మవీఠము మై సున 

నుండునబ్లాను, వింగిలినవి పూర్వము చెప్పబడిన కంకాల. లక్షణమున 

నున్నట్లు రచించవచ్చును. 

61, చండేశానుగహ మూర్తి లక్రణము 
కాశ్యప శిల్పము 75వ పటలము 

నో అథవక్ష్యేవి వే షే షే చం డేశాను గహంపరం 

ఉనా సహిత వత్చర్వం వా మేకించిన్న తాననమ్॥ 1 

దషీణేత్వభయం వర్జ్యం తథాక్వాభరణంభ వేక్ 

తద్వా మేకటకళిన్వస్య అధస్తాచ్చండమూా ర్తి రినామ్॥ 2 

హృద మాం జల్లిసంయు కౌ హస్తౌతడభిసంయుతేం 

_ ఆసనాదిసుఖాసీనం చండేశ ంవర్ష సన్నిభమ్! థె 

: 'దేఏబే వేళ్వరామ ధ్యే స్క_ందమూ ర్తింవినాబుధః 

చండేశాను గవాంఖ్యాాతం దక్షిణంకీ్రితంపరమ్! 4 

ఇత్యంశుమ చ్చే దేకాశ ్ యపశిల్సే చండేశాను[ గహోనామ 

పంచస ప్పతితేమఃపటలః 

తా॥ చండేశాన్నుగహ ననూ ర్తి లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు = 

సో మేశరునివలెనే _ అన్నియును చేయవలయును. ఎడమ వెపు 

కేం వేను వంగిన తలయును, కుడివైపున అభయ మక్కర లేడు. 
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కభరణము లుండవలయును. ఎడముచెతియందు కడియసున్లు, దిగువ 

ఛండమూ ర్తి తొమ్మున దోసిలి పట్టిన చేతులతో. ఎదురుగా నుండి 

నును చండేశుడు సు బంగారు చాయయును. పార్యతీశ్వరుల. నడుము 

మార స్వామిని రచించరాదు. కుడివై ప్రున నుండవచు చ్చును. ఇట్లు 

జేశానుగవామూార్తి రి లక్షణము చెప్పబడెను. . 

62. దక్షిణామూర్తి లక్షణము అందు. 

చం 

కాశ్యప శిల్పము 76 వ ప పటలము 

అధథవమేవి శేషేణ వకీణామూ ర్తి రిలముణం 

లంబయీద్దక్షిణంపాదం చామాం| ఘీనల కా గకమ్॥ 1 

వ్యోర్య్య గందిథాతీవ్యం వామపాదంతుశాయ యేక. 

లలాటదవీ.జేస వ్యే నేతాంతంతత్సుటాంత క్కే 9 

యవ తయాంతరంసీ'త్యా లంబ్యనా శేస్తుమధ్య మే = 

మే ఢధమరాలంతుమ ధ్యేస్యా త్పూర్వహ్మత్రర్మపలంబయేత్ శ్రి 

నత నుధ్యర్గమా। తంస్యా చ్చతుర్భుజసమన్నితం 

దవీ.ణేపూవ్వవా స్తేతు అ వమమాలాధరంపరి౦। ర్త 

వరడంపూర్వవాసే స్వా, దన్టహ స్తనుఖా వొ 

వామజానూపరిష్టాచ్చ వర దేతలపృష్టకమ్। . స్ట్ 

వామజానూపరిష్టాతు దండ శేకూర్చరాన్న్యనేల్ 

జామేచాపరహ స్తత వహ్ని ర్వావ్యాల మేనవా॥ 

అనేందువ క్రంసర్వాంగం మమదా స్యతికోపమం 

వీర్య మూార్లజంచాపి జటామంఠడల మేవవాః 

వా మేధుతూరనాగాచ దక్షిణేచం ద శేఖకం . 

వహాసితంవ కృసంయు క్ర కం సర్వాభరణ బూవీతేమ్! 

సితవస్తో త్త త్తరీయంచ సితయజ్ఞోోపవీతినం 
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(తినే తంధవళంవామే స వ్యేమకరకుండలమ్! 

క క్రాతుషతళంఖంసాా త్కు_6డవె వై ర్వాధమండితేమ్ 

కదా మై:శంఠమాలాభిర్ధృన్మాలా భిళ్చభూమితమ్॥ 

. వ్యా నుచర్మాంబరో వతం సర్యన్లేశ వివర్ణితమ్ 

నారదోజమదగ్నిళ్చ వసిష్టోభ్భగుదవీ, ణే! 

భరద్వాజళ్చ్పశునక శజ్బాగసప్తోవామపార్శ్వనే 

వందితంకిన్న రా_ద్యెస్తు వటవృతసమా Er 

అపస్మారో పఠిపాతు లంబపాడతలంన్య చేత్ 

సూ త్రంత తృాదపాక్ట్యోన్తు వేడంసా్యన్ననునూ తక మ్! 

నూ, తంత శ్పాదజాన్ఫోస్తు ద్యకంతరం భా నుమా (తకం . 

శ్యామపర్ష్మ ముపస్మారం నాగలీలానమన్న్వితేమ్! |. 

ధర్శచ్యాఖ్యానమి త్యేవం కల్ప యేచ్చిల్సవి త్త త్తవుః 

తదేవవామపాదేన కుక్కు_టాసనసంయుతీమ్॥| _- 
పూర్వహ స్తద్యయోర్వీణా ధృతంయుక్ర్యాద్వివో త్త త్తమ 5 

శేదం గవ ర్తవ్య మేరద్వీగాధరంపరమ్ . 

చానుం|పసారితంహో స సం . వామజానూర్థ్వహార్చరమ్॥ 

దశీజేతుపరేచాక్ష మాలాలవా మే=-బ్లముత్పేలలి 

శుద్ధ శ్వేత నిభంవర్ల 0 శేమంపూర్వవచాచశేల్ | 

జ్ఞానమూ ర్తి రితిఖ్యాతం సర్యాలంకారసంయుతేమ్।। 

9 

10 

11 

13 

13 

14 

15 

15 

17 

18 

తె! దహీ ణామూ ర్ లకీణమును చెప్పు చున్నాడు. కుడికాలు 

బాచి యు౭డవ అను, ఎడమకాలు చీలమండ పె భాగము వజకు ఇ 

కెత్తేబడి యుండవలయును. కుడి తొడ చివర ఎడవుకాలిని అడ్డముగా 

[దిప్పవలయును, నొసలు కుడి (చక్క కుడి కన్ను, కుడి ముక్క 

పుట, తీ యవలు సందు౭చి బొడ్డు నడుముగా నూలును చాయ 
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నలెను మ్మేఢథమూలమున నడుముగా ముందు నూలును చాచవవెను. 

సంపు 1 క్ట అంగులము నాలుగు. చేతులు. కుడి ప్రక్కముందు వెయ్యి 
జవవరాల. ధిరించి యుండవలయును. ముందు చెయ్యి వరదవా స్తమును 

సి యెనిమిది శేతులైనను చేయవచ్చును. ఎడనుమోశాలిపైన వరద 

సా_స్తము యొక్క. అడుగు భాగము ఆనియుండవలయును, ఎడమ 
వరా కాలి పెన యోగదండమును మోచెయ్యి నుంచవచ్చును. ఎడమ 

వెనుక. చెయ్యి అగ్నిని పట్టికొనిగాని, పామును బట్టికొనిగాని యండ 
వచ్చును. నొసలు అర్థచం దునివలెను. == చెదరిన తల'వెండు 
కలును, గుంఇడని జడలుగాని, ఎడమవైపున ఉమ్మె త్తపువ్వు- సర్పము 

కుల పున చందుడును గల జడముడియును, నవ్వుతో గూడిన 
ముుషిమును, సమ_స్మమెన యలంకశారములును, తెల్లని యుత్తరీయ 

మును, తెల్లని జన్నిదమువు, మూండు కన్నులును తెలుపు వన్నె 
యునూ, కుడి యెడను చెవుల యందు మకరకుండలములుగాని లేక 

ప్మతము శంఖము కుండలములుగాని,. మెడయం౭దు రు|డాకు మాల, 

కలథవమాల, “హృనయనూల, మొదలయినవియును పులితోల 

వెయి లకును, ఆన్ని దుఃఖములను బోగొట్టునట్టి రూపమును, క? 

చె వున నారడు(6డు జమదగ్ని, వసిష్టుడు, ' భృగువు ఎడమ వైపున 

భరద్వాజుడు. శునకు(డు, అగస్త్యుడు, మళ్లి చెట్టు (వింద నుండి నట్లును 

కిన్నెరులు మొదలగువారిచే ' శివుడు: నమస్మ్య_రింపబడుచున్నట్లును, 

అ పస్మాఠకము పెన నిలువశాలునుఠిచి నూలు ఆ కాలి మొక్కు చీల 

యుండ (పక్క 4 అంగులములును, శెండవకాలు 14 అంగులములును, 

ఆ నూలు నుండి మోకాళ్లు రెంటి సందు 128 అంగులములును, అప 

సారము ఆకుపచ్చరంగును, పామును చేత బట్టికొ నినట్లును, రచించ 

వలయును. ఇది ధర్మ వ్యాఖ్యాన దఖీణామూా ర్తి "లక్షణము, దీనినే 

'యుడవముకాలితో కుక్కుటాసనముగను, ముందు శేతుల ఢెంటితో 

పీణను బట్టిగొనినట్లును, మిగిలిన పనులన్నియును ముందు జెప్పిన 
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[ప్రకారము కచించిన యొడల వీణాధర దథీణామూ ర్తి ల ణమగునుః 

"పై పె జెప్పిన దానిచే వీణ లేకుండ జ్ఞానము ద (నడిమి వేలు. మొదలు 

మూందు, వేళ్ళను. ఎడముగా జూచి చూపుడు (వెలిని బొటన వేలితో 

జేర్చి పట్టేనది) అభయహాస్త సము ఎడము వైపున చాచినచెయ్యి యెడమ 

మోశాలి పెన నుండవల యును, కుడి'వె పున చెనకచేతీయందు ఆతు 

మాల ఎడమవై ప పు వెనుక చేతియందు 'పద్మముగాని, కలువఫువ్వు 

గాని యుండవచ్చును. తెల్లని వెండివలె నుండు చేహమును, మిగిలి 

నవి మునుపటివలెనే రచించవలయును. ఇది జ్ఞానదక్షిణామూ ర్థి రూవ 

లక్షణమని చొప్పబడును. 

క్లో 
ne) 

63. యోగద క్ర కామూ ర్తి భే దములు 
అన్యోన్యాం| ఘితేలంవి, ప న్ఫిక్పిండాధః పకల్పయేత్ * 

జ్ఞానము చాహృదిస్థానే త త్ సభ్య0త కధృ తంకఠం 

వరదతవామవాస్తేతు మేఢ )వీళోపఠిన్య సేత్ | 

. దథ్నీణేచాబ్లమాలాంవా మాలాబ్దంవామువా స్తే 

నాసా(గంతుసమిమ్యూమా వార్దవంసూ (త్ర భేదశాః। / 

అపశేతుజటాలంబ మువీ. భిః నేవితంపరమ్ 

'యోగమూర్థిరితిఖ్యాతం థ్యా నేదుఃఖనివృ శ్రీ దమ్! 

లంబయేద్దవీణలపాదం వామముత్కు_టికాసనం - 

“యోగపట్టంత థాబథ్యా చేవాంచేత్ము. టి కాం ఫ్ర తే! _ 

_ (ద్రసార్యచామహా స్తంతు బామజానూపరిద్విజ 
సౌగినై వకృతం శేషం తడపియోగమూ ర్తి వత్ ॥ 

హె 
యోగపట్టికయాశే పీతం జంఘామధ్యంద్విజో త తమ॥ 

E పసార వ్ ప్రూర్యవాస్తాతు జానూపరినిధాపితె 

అప పశేదశీ జే బాతు మూలానామేకమండలుః॥" 

20 

’1 

లి 

ల్ 

7౯. 

- ఊరూమూర్ష్ని సమా యుక్తా అన్యోన్యం పాదపార్షికో 

25 
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జటామండలసంయు కం కరోటా్య్యాచం[ ద శేఖరం 

నీల గీవసమాయు క్ర క్షం కంఖకుం దేందుసన్ని భవ్ః॥ ౧|| 

అపశేచార్పయేద్యాతుః నానాసర్పవిభూవీ.తః 

హ్నాన్నాలాక ంళ నూ లాధ్య్యా దూర్వావ్ోవిరాజతన్! జెర్రి 

చటవృకంసనూ శొత్య బువీ భి నేవితంపదం 

'యోగమూ ర్తిరితి ఖ్యాతం సర్భవాపవారంపరం, 29 

చవంచానేక భే జేన దథీణామూ ర్లీలక్షణమ్! 80 

ఇత్యంశుమ'ద్బే బే కాశ్యపళిల్సే దఖీణామూ ర్తి లక్షణం నావు 

మట్ స ప్పతితమఃపటలః 

తా॥ కుడి పిటుదు (కింద యెడమ పాదమును, ఎడమ వీటుదు 

[కింద కుడి పాదమును, కుడిచేతి తర్జని (వేలును బొటన వేలితో 

చేర్చి మిగిలిన మూడు (వేళ్ళను ఎడముగా జాచినది జ్ఞానము ద అట్టి 

కాన ము[ దను ణౌొన్మున కెదురుగా నుంచవలయును. ఎడమ చెయ్యి 

సరద హా స్తమును మే ఢ వీరము మెన నుంచనలయును, నెనుక కుడి 

చెయ్యి పద్భమా లను, "వెనుక యెడమ చేతియందు పద్శముశు ముక్కు 

చివరను చూచుచున్నట్లును, ఆ చూపు సమదృష్టిగను, వెనక జడ 

జారినట్లును, వమహదర్దులు సేవించుచున్నట్లును, రచింపబడు రూసము 

థ్య్యానము వలన దుఃఖములను బోగొట్టునట్టి యోగదవీ ణామూ ర్తి 

యనబడును. మణియు కుడికాలునుచాచి 'మొడమశాలు అడ్డ డముగాొ 

(దిప్పి కుడిశాలుమూద నుంచి శరీరమును యోగపట్టిముతో గట్టి 

మెడమచేతిని యెడమ మోకాలి యందుంచి మిగిలిన వన్నియును 

పూర్వము చెప్పబడినట్లు రచించవలయును ఇది రెండవ పద్ధతి. 

కుడితొడవె యెడమ పాదమును ఎడను తొడపై కుడి పాద 

మును, పిక్కల నడువు యోగపట్టిక నుంచి ముండు చేతులు రెంటీని 

25 | 
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మోకాళ్ల సె నుంచి "వెనుక కుడి చెయ్యి జపమాలతోోను, ఎడమ చెయ్యి 

కమండలువుతోను, జడగుండముగను, ఆజడ యందు తలపు క్రాయును 

అర్ధచరదుడును, మెడయందు నలుపును, శంఖమువలెను మొల్ల 
పువ్వులవలెను చండునివలెను, తెల్లని శరీరమును, వెనుక వైపున 

వృక్షమును ఆ వృతక్షమునండ నేక సర్పములును, తమ్ము వజకును, 
కంఠము వఆకును, గల హారములును, అోమ్మున గజికతో గూడిన 

జోఠరనమును మజ్జి చెట్టు | కింద మవార్దుల చే సెవింపబడుచు నుండిన్న బ్లు 
రచింపబడిన రూపము నము స్స పాపములను వోగొట్టునట్టి యోగ 
దమీణామూ ర్తి రూపము మూడవది, ఇట్లు నేక భేదములతో దన్నీణూ 

ను ర్తి లకణను చెప్పబడినది 

. శిల్పరత్నం ఉత్త 22 అ. 
శో “ము డాంభ్మాడార్థ దా త్రీం సపరశుహారిణం 

భాహాంభి రాహు మేకం జాన్వాస క్రందధానో భుజగవర 

సమా బద్ద క థీ ్యివటాధః ఆనినశ్చం| దఖండ। పలిఘుటిత జట? 

శీఠగారః సి నే తోదద్యాదా మ్యైః 

శుకా్యైర్మునిభిర భినృ తో భావళుద్ధింఛవో వః, 
(అనుబంధము లిఉవ పటము చరాడుడు 

64. కాలహమూ రీ లక్షణము 

కాళ ప శీల్ప్సుము 77వ పటలము 

స్స్ అథవత్న్యేవి శేషేణ కాలహామూ ర్తిలక్షణం 

వసునందలంతుద శాంత ౦వా భాగమా నంద్విజో త్తమ జే 

సూ తంభాన్వంగులంవా౬థ నేతసూ తంమ కొరాచ్య తే 

లలాటడవీజేస వ్యే నేతను ధ్యేత థైవచ॥ 2 

హి క్కాసూ తంచవామేతు నామ _సనాతందక్షి తే 

నాభిమ ధ్యేతువా మేతు సూ "ంతేరంయ వావ్టకమ్! తె 
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మే ఢథమూలస్యమ భ్యెతు వామేవడేంగలంన్యనేలే 

స్ట తాం్యఘైగుల్భమ ఫ్యేతు పూర్వస్యూతంవ్రలంజ యేల్ ॥ 4 

'దేవస [్దే శీణంపొచం పద గవీళోపరిస్థితం 

పథముంన్భ త్రమరారిస్తు దత, ణేస్టిత పాదవత్ శ .. 5 

వామిపాదంతతోద్ధృత్య కంచితంతలముద్ధ్భృతం . 

అంగుష్ట్ర ముద్రితం బ్యాలె కాలస్యవృాదయంన్య నేళ్ ॥ 6 

నుదృష్టీ. స్యా త్తి) నేతంచ జటాముకుటమండెతం 
చతుర్భుజసమాయుత్త మష్టవాస్తమభావివీ. 7 
చమ్మీజేపూర్యహ స్తంతు శరాలలక'ర్హాంత ంముద్ద్భ తేశి 

దఖీ కేపరహ స్తంతు పరశుంవరదంతేథా॥ FF: 

వామే పూశ్వకరంనాభి సీమూంతం సూచ్యధోగతం 

సూచ్య్యగ రపూర్వనూతాంతం కలాపంచాతశిగులంతుహో॥ శై 

కర్లతూలధశేహాన్తే మణిబంభాం౭తేకంబుధక 

వామేతుపరహ స్తంతు విస్గయంపరికల్పయేత్ కరి 

సా క్కాసూ తంసమంటకం కరడ్యయాంతరంసు ఖం 

ఉప్మిపాంతంసముద్ధ ఫ్రలేఫ్టి విస్నయేఒనామి కాకవ్ il 

కంఠాఠతేంమణిబంధభాంతం శరాలహస్తేసమాంతేరం 

చతుర స్తాఖ్యమాఖ్యాతే మష్టహ స్పమధక కణ Fe 

నూూలఅంపరశువ| జే"చ ఖడ్గ్షందక్షిణవా స్తశే 

విస్మయం బేటకంపాశ ౦ సూచివా సంతువావు తే క్షి 

శుద్దవిదుతుసం కాళి ౦ సర్వాభరణసంయాతే మ్ 

అధస్త్థాతా-ర యే తాలం డ్విభజంపాళ వా నృకంశ 14 

కరండముకుటో వేతం సండన్టఎంవికృ తాొనన ౦ 

అసృగ్గాశాసమా యు క్షం నముహాభయసమన్నితీమ్॥ 
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వికీ వికీ ర్ల కేశకందృష్ట్యా శాయ యేదూర్ష్యవ కృకం 

శాలారిమూ ర్తి మేవంహీ హోర కంలింగో దృవంత థా 15 

ఇక్యంశుమ చ్చే టే కాళ్యపతిల్పే కాలవామూా రిలకతణంనావా 

ఇళ్ళ స స్పస_ప్తతితేమఃపటలః 
గ! 

తా॥ కాలాంశకమూ ర్తి లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. 8, 9, 10 

ఆంగులములు భాగములు చేయవచ్చును. సూేమునుండి 12 ఆంగు 

లములు చేత స్తూ తేము చెప్పుచున్నాను. నొసలు యొక్క. కుడి 

(పక్కను కన్నుల నడుమను, అక్కిలి నూతేము మెడను | పక్కను, 

ఎడమ స్తనము యొక్క కన్నుకు కుడి పక్కను, బొడ్డు నడుముకు 

ఎడమ పక్కా నూలునుండి సందు రి యవలును, లింగస్థానము ఇెయందలు 

నడుమ యెడమ పక్క 6 అంగులములును, పూనిక చేసిన కాలీ 

యొక్క చీలమండ నడుమను, ముందు నూలును చాంచవలయును. 

"దేవుని మొక్క - కుడికాలు పద్భవీఠము సై నుండవలయును. _ నృత్తు 

మూరులలో మొడటి రూపము యొక్క. కుడికాలువలెను, ఎడవు 

కాలువైకెత్తి అరశాలును ఫొంచెము. వంచవలయును. ఎ త్తబడిన 
కాలి యొక్క బొటన వేలు యముని యొక్క అొమ్ముును తగిలి 
యుండవలయును. మూడు శన్నులును చక్కగా తెచి యుండవల 

యును. జటాముకుటమును, నాలుగు చేతులును, లేక యనిమిడి 

చేతులును, ముందువై ఫు కుడిచెయ్యి శూలమును బట్టికొని చెవి వజక్రు 
ఎ త్తబడి యుండవలయును. వెనుక కుడిచెయ్యి గం|డగొడ్ల్డలి లేక 

వరదను, ఎడమవైపు ముందు చెయ్యి బొడ్డుతో సమానముగా 
(కిందకు వంచిశ సూచీ ముఖమును చేయవలయును. అనగాయా పుడు 
వెలిని పొడవుగా జాచి మిగిలిన నాలుగు (వెళ్ళను లోపలికి వంచ 
వలయును, సూచీ ముఖము యొక్క. చివర ముందు నూలు వణకు ౨ 

నుండి $ అంగులముల వజకు జేయవచ్చును. చెవితో సమానముగా 
నున్న చూలముతో గూడిన చెయ్యి మనికట్టు సందు చేయవలయును 



౨డమ వైపు వెనుక చెయ్యి ఆళ్చర్యహాస్తము (చేతి వేళ్ళన్నియును 

ఆనించి లోపలికివంచి ఆర చెయ్యిని బోర్హించబడినది,ి టంకమును 

అక్కి.లితో సమానముగా. రచించవలయును. రెండు వేతుల 
సందులో ముఖము ఉప్తీమము వణుకు యెత్తి. యుండవలయును. 

విస్మయ వా స్తమున అనామిక్యవేలువై నుండవలయును.. మెడవణ 

పను మానికట్టు వజకును ఛచూలమును బట్టిన. చెయ్యి. సమానమైన 

నందు కలిగి యుండవలయును. నాలుగు చేతుల వద్ధతి చెప్పబడినది. 

ఎనిమిడి చేతులయిన' యెడల శూలము, గం|డగొడ్డ లి, వ జము, 

ఖిడ్లము, కుడివె వెపు ఛేతులయందును, , ఆశక్సర్యహ్నా సము, పెద్రక క్తి. 

పోశము, సూచిహ.స్తము ఎడమెపు శేతులయందును రచించవ లను, 

ముంచి పగడమువలె | పకాశించుచున్న యెజ్జని రంగును, సవా స్తమైన 

భూ షణములును, కింద పడియున్న యముడు రెండు చేతులు, ఒక 

షేతియందు పాశము, కరండ ముకుటము, కోజలును వికారమైన 

ముఖమునుండి నెత్తురు శారుచున్నట్లును, మిక్కిలి భయముతో 
నున్నట్లును, చెదరిన తల వెం డుకలును 'వెల్లకిలపడి యున్నట్లును 

శాలాంతకమూా ర్థిని రచించవలయును, 

నిల్చు ఉ, ఇల వ. అ 

న్లో వా మేనోద్య త్తరుణహరిణం పాణినావానుభాసా 

చ భద్ బ|భుద్యూతిరపిసచేణాకళోరంకుశారళ 

వవ బే శేతిశిఖశిఖశేణా తకృ త్వాంత కాంతం 

తిష్టన్నీ శో జయతిశ శీనా బద్ధకోటీర భారః। 

తా! కుడి చేతగండగోడ్డలి కుడమచేత జింక యమునిజ్ 

(గుచ్చబడిన (తిళూల మొక చేతియందును అభయహ స్త మొక 

జడలముడియందు చం దుడును గల రూపము శాలాఠరి యనబజ,. 

తపవాత లింగోద్భవమూర్తి లక్షణమును చెప్పబోవుచున్నాడు. 
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కాళ్యప శేల్చము 8వ పటలము 

65, లింగోద్భనమూ ర్తి రి లక్రణమను 
ఫో అధవక్ష్యేవిశేషేణ లింగోద్భ వమిడం| శ్రుణు 

లింగా శారస్యమ భ్యేతు చంద కేఖరమ్బూ ర్రినత్ ॥ 1 

నలకాం| ఘీతలాది( [ప లెంగేశూలసమన్నితర 

విధాతాహంసరూవేణ ఊర్జనోవామపార్య్వతః* ల 

విష్ణుర్వరాహరూ కే బలా దవీ.ణాం శత్వథధోగతః 

నిష్ణుర్రమ్ణపార్య్వేతు వామపా రేపి తానుహః॥ ల్ 

హృదయాంజలిసంయుకా స్థితౌ తులింగముచ్య లే 
రక్త జ్యామహీర ణ్యాళం లింగంవిమ్షుంపితామహర 4 

ఏక్ష్యమా శౌపరంలింగ మిదం లింగోద్భవంస్నృృలన్ం॥ గ్ట్ 

ఇత్యంకుమ దె దెశాళ్యపకిల్వే లింగోద్భవ లక్షణం నామాష్ట 

ప్రతి తమః పటలః " 

ఈతా॥ లింగోద్భవమూర్తి అక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. లింగా 

కారను నడుమ చరలదశేఖరమూ_రివలె ళివుండును 'శివునియొక్క 

పాదము నుండిగాని విక్కకు డిగువధాగమునుండిగాని లిలంగమున శూల 

ము&, |జహ్మవాంస రూపముతో పెకి బోవుచున్నట్టుఎడవ పక్కను 
ఏష్టువ్రువరాహ రూపముతో కిందికి బోవుచున్నట్లు కుడి పక్కను, 
మజియు విస్తువు కుడి పక్క ఆకుపచ్చ వన్నెయును, బ్రహ్మ యెడవు 

(పక్క దమెటు పు వన్నెయును, కలిగి అజోమ్ముల ఇెదురుగా దోసిలి 

బట్టే యుండినట్లును,. వారిద్దరి నడుమ లింగము బంగారు చాయతోను 

రచింపబడినది లింగో దృవ లక్ష్షణమగును, 

66. అంతరాల యమునను (పస్త స్తరముపైనను 

నివరూప కాద స్థానములు 

"కాళ కప శిల్పము 60వ పటలము 
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వో, డగ ఎర జ్ వక్ 
అథ వక్ష్యవి పణ సక లస్టానము త్తే తవు 

శాంక శేన్ఫ త్తమ ర్హీన్తు ఆగ్నో యాంవృవవోవానం। 6 
ఉమాస్క_ంచయుతేలవి| ప నై ర్భ త్యాంపరికల్ప యేల్ 

కం కాలంవాయుదిగ్భా గే భివాటనంజయంతి కేజి. 7 

నుఖాసనంతుస తా సం తే విధ రిం తీవుళారితక కక్ 

(విత ధవాపూవస్థా నే న్య సేత్చాళుపదంతథా) 

సు వేహరిరర్ధంస్యా ద్రంథ ర్వేచంన శేఖరమ్ ప్ 

గంగాధరంతుకోషూాం శే ముక్యేకాలారిము ౮ రకం 
ఆదితౌత; రనారీస్యా దెం దేంకల్యాణన నుం 'దరమ్! 

సా 

చం డేశ్వరడంపర్ష న్యే యా మే్యేవాద వే, కే కోశ ంరం 

వారుకోలింగముద్మూ తం సా మ్యేతుగ జహారిణమ్ః HO 

ఇత్యార్థనాలయం హోక్త మంతరాలస్యకల్ప యేత్ 

మూలము ధ్యేతుసంపిత్యు సకలంస్థాపనంకురు! Il 

తా॥| అంతరాలయమునన (పస్టరముపై శివరూప భేదము 

లకు స్థానములను చెప్పుచున్నాడు. ఈశాన్యమున నృత్తేమూర్తి, 

అగ్నే యమున వృషవాహనమూర్తి, నై రృతియందు సోమస్కంద 

మూ_ధీ తొయున్యమున కంకాలనూ ర్ట జయంత స్థానమున భీకటన 

మూకీ రి, సత్వ్యస్థానమున సుఖాసనమూ రి | బవ్మాస్థానమున 

(తిపురాంతకమూూ ర్చి వితథస్టానమునపాళుపతమూ ర్థి స్ముగీవస్థానమున 

హరిహరమూ_రి గంధర్వస్టానమున చంద శేఖరమూలర్తి తోషస్టానమున 

గంగాథరమూ ౪ రి ముఖ ఖ్ధజ్ఞానమున వెలారిమూర్రి అదిత్కా నమున 

అర్ధనారీశ్వరమూ_ రి ఇంగ దస్థానమున కల్యాణసుండరమా _్ర ర పర్జన్య 

స్థానమున చండేశాను గవామూ ర్హి, దక్షిణమున. చట్నీణామూక్తి, పడమ 

రలింగోడ్భవ ఉత్తరమునగజాంతకనూ _ర్హి,ఇట్టుస్థానములను తేలిసికొ 

స్థాపించవలయును, 



900 భారతీయ మహో శిల్పము 

67, శివపంచ వ క్ష) ధ్యానము 
అపరా. 204వ నూ తము 

| పావేయామలబిందు కుందధవళంసోశ్నీర ఫేన పభమ్ 

భస్మాభ్యంగనునంగ దేవాదమ నం జ్యాలావవీలోచనమ్ 

(బ హ్మం డాదిమరుద్ల తై ఃన్తుతిప రః సం సేవీతం యో గిభిః 

వనంచేఒపహాంసకలంక్లంకరహితేం స్టాణోర్నుఖంపశ్చిమహష్! 15 

39 

“గారంకుఠికు మపింజరంసులిలకం వ్యాలోలగండస్థలమ్ 

(భూవిశే పకటాత్షవీతణలసద్చిం బంసక ర్లోత్పలమ్ 

స్ని గ్ధంబింబఫలాధరం_పహసనం నీలాల కాలంకృతమ్ 

వం దేపూర్ణ శ శాంకమండల నిభం వ'క్ర9: హరస్యో త్తరమ్॥ 16 

“కాలా భభమ రాంజనడ్యుతినిభం వ్యానృత్తసింగోతు ణమ్ 
బా వేందుద్యయనిఃసృృతంనుడళ నం దోద్బ్భిన్నదంష్టా"ంకుఠమ్ 

నర్భ|పోతకపాలశు క్రిశకలం బ్యాకీర్ణ మా కేఖరమ్ : 
వం దేడకీణమిాళ్వర స్యకుటిలం (భూభంగ రా దంముఖమ్! 17 

“సంవర్తాగ్నితడిత్ | పతీ ప్ప కనక (పస్పర్టి తేజోఒరణమ్ 
గంభీర భ్యనినిఃస్ఫతం సనుదళ నం (వోద్భాసి తా మాధరమ్ 

బా లేందుడ్యుతిలోలపింగల జటా భార్య పబద్ధోరగమ్ 
వం టేసిద్దసురాను రేం దనునుతం తత్స్యూరుపస్యాఒననమ్! 18 

“వ్య కావ్య కీగుణో[త్తరంచ వరదం వట్ తింశ త త్వాధికమ్ 
తీసాడు _శ్రేరత త్తగనుక్షరమితి భ్యయంసదా యోగి భిః 

వందే తామసవర్షి తేనమనసా సూ య్య్మూతి సూత్మ్మఠిపరమ్ 
₹"౦తంపంచమవిరాశ్వఠ స్య వదనం ఖవ్యాపి లేజోమయన్ ॥ 19 
శా॥ తెల్లని కాంతి గల "జీేహామును ఎట్ర్రని కన్ను లును, 

(బహ్మాందాదులచే సేవింపబడుచున్న దియునగు సదో్టజాతవును 

జాతమను వేరు గల శివుని పశ్చిను ముఖమునకు నమస్కారను* 



రివ భాగము 

ఎట్బని కాంతి గల జేవాము చలించుచున్న కపోలము. పైకి లేవబడిన 
కనుబొవులతో ౫హాడిన (క్రీగంటి చూపును, చొండపండువంటి 

పెదవి నగుమోము నల్లని ముంగురులు నిండు చండురునివంటి ఖో 
లును మోము అగవామదేవకును పేరుగల శివుని ఉ త్తర ముఖమునకు 
సనముస్క్కారము. నల్లని శరీరమును తీరుగుచున్న యెజని కన్నులును, 
తల పుణ్ణైల దండయును, కోపముతో గూడిన మొగమునుఅగు ఆమో 
వును వేరు గల శివుని దథీణ ముఖమునకు నమస్కారము, [పల 
రకాన్ని వలెను, మెటుపువ'లెను బాగుగా కాచిన బంగారము వలెను 

రువ మును జేరు గల శివుని తూర్పు 

తెలియబశుచున్న దియును తెలియబడనిదియున 
గల దొయాూును ముప్పదియాటల్లు తే త్లేములకు ప్రై 
యు క్రైస్వూడును తే మోగుణరహితు లైన యోగులచే. ధ్యానింపక ము ళ్ 

సల యాశొన 

చును పేరుల శివుని యూర్జ ముఖమునకు నమస్మా-రము. 

శిల్చ్పరత్నము లల్పివ అధ్యాయము 

ఈశానాహ్వూయ మూర్చ దిగ్వర ముఖంవండామ హేౌనిక్నల 2 

పూర్యంతత్సురుషంచకుంకు మనిభంయామ్యంత్వే మూర - 53 

వామం మేరుజపా పసూనసదృశర యద్యామడెవంవిదుః 

శ్ 
స 
~~ 

క్ ద 
జాతే మహా! పభంచపఠ మంగోయర పీన 

పభమ్? 
సద్ "రి 

౧ (4 శ. ల అ 

వ భాగను తెలుపు, తెత్ఫురుబు 
ము. తా॥ ఈశొన ముఖను 

26 ] 



ముఖము తూట్పు ఎరువు, అఘోర ముఖము దవీ.ణము నీలము, వామ 

'దేవముఖము త్తీరము పసుపు, సదో్యోజాతముఖము పడమర తెలుపు 

అని చెలియవలయును. 

68. ఏకాదశర్ముదులలో (మొదటి సద్యోజా తరుదుడు 

. అపరాజిత 218 వనూ, 

న్లో శుశ్తాంబరథరం బేవం ధుక్ష క్షమాల్యా్యనువేపనమ్ 

శుల్లోపు షంశుక క నే తం శుక్రయక్ఞోప పపితినమ్॥ 8 

జటాభారసమాయు కం చావేందుక్ళత శేఖరమ్ 

(తీలోచనం సామ్యుముఖం శ్వేతకుండలభూపీతమ్।। 9 

దివ్య చేహంమహాో కాయం నవయావనమండితం 

మహాఫోజంమహో త్పాహం వరదాభయపాణీకన్।। 10 

శిల్ప రత్నం “సద్యో వేదా వీమాలా భయ వఠదకరః కుండ 

మందార గారో” అని యున్నది, 

శా॥ 'ెల్లని వస్త్రము తెల్లని పూలదండలు తెల్లని కిరీటము, 
తెల్లని కన్నులు తెల్లని సంచెము జడలు ముడి వేయబడి 'చందునితో 
గాడిన కిరీటమును, మూడు కన్నులు శాంత రూపము తెల్లని కుండ 

లములు చక్కని రూపము గొప్ప తనువు. దర్భ ములును బలివ్వ 
ములును అయిన చేతులును వరద అభయహా_ స్పములును యువ 
[పాయమును గలవాడు పదానొకరు దులలో మొదటివాడగు నద్యో 
జాతక్టరుదుడని "తెలియవలయును, 

69. (రెండవృు వావుదేవ రుదుడు 
SAR రకాంబరభరం దేవం ర _కియజ్ఞోప ఏతినం 

రకోష్షీవంరి” కృన్నేతం ధ్ర 'క్షమాల్యానులే లేపనమ్, 11 
జటాయాంకృత చం దంచ _తిన్మేతంతుంగనాసికం 

మహోర కృంవుపహో బాహుం శూలఖట్యాంగథారిణమ్; | 12 



ర కాస్యంర క్ష కనయనం ర క్రకుండల ధారిణం 

సర్నాలంకారనంయు క్ర కం సర్వాభరణభూపితక్!1. . 13 

తా॥ వ కాదశ రు|దులలో చెండవవాడగు వామదేవరుదుని 

వాని కిరీటము, ఎజ్జిని కన్నులు ఎజ్జని పూలదండలు జడముడియందు 

చం చుడు, మూడుకన్నులు, ఎత్తయిన ముక్కు. ఎజ్జని శరీరము గొప్ప 
భుజములు ఎజ్జని కుండలములు సమ స్తమైన భూషణములు కలవాడు 

చామదేవరు[డుడని తెలియవలయును. 

““ వామః కాళ్మీర వక్షో ౭.భయవరదపరశ్వవ మా"! శవిల్రానీ” ఆః 

సెవ్పబడి యున్నది, 

70 (యూడవు అఘోర రుద్రుడు. 

శ్ క్ర కాలచంప్ల )౦వికటాస్యం సర్పళీర్ల ర తిళోచనం 

ముండమా లాధరం దేవం సర్పకుఠిడల మండిత మ్ 14 

భుజంగ శేయూరధరం సర్పహారోపఏీతినం!. 

నోనసంకటిసూ తంచ గ వేవృశ్చిక వనూలికాం!! 15 

నీలోత్సేలడలశ్యామ నుత వీపుష్పసన్ని ఛం 

భృంగ భూభంగ జటిలం శ శాంకకృతే శఖరమ్! 18 

తకుకంకరో్య-టకంచ పాయూనే(తేపుకౌక 

అ "ఘోర సంజ్ఞకం హాతుం శాలకాపమివాపరమ్। 
17 

ముహాప్ర్యంమప కో తాహ మష్ట్రాహుంమహోాబలం 

రిపు-సెన్యం తాసయ మురతేం నివేశోయ| తభూాత కే Es 18 

ఖుట్యా౭గం" చకపాలంచ శ్రేటక ప్రై పాశ మేవ
చ 

వామహా స్తచతుే ష్ముూణ శ్రస్తాగణాచచతుష్టయమ్ం॥ 19 
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(తిళూలంకలళ ంఖడ్తం దండ౦ంచదెవారినుర్లనం 

క రేషువై దథీణేమ చైతద(స్రుచతుష్టయమ్! 20 

శిల్పరత్నం 

“అవస గ్వేదపాశాంకుక డమరుకఖట్యాంగ నూలాన్ క పొలం 

బి భాశోభీమవరిష్టో 4 ఒంజనరు చిడ శ్బాతనుర్భృతిద శాప్య భూరి 

అని చెప్పబడి యున్నది. 

తాక భయంకరమెన కోఅలును, వికృతమైన ముఖమును, 

తల ప్రై సాములును, మూడు కన్నులును, తలపఫ్లశ్టైల దండయున్ను 

పాముల చెవి వోగులును, భుజముల యందు వానుల చుట్టలును, 

పాముల డండలును పాముల జందిములునుు కొండ చిలున మొల 

(తాడును, మెడయందు తేళ్ళడండయును, నల్లకలువవంటి చేహావర్శ్మ 

మునునల్లయగిసె పుహ్పమువంటి (పకాళము,నల్లని కనుబొొవములు విణిచి 

యుండుట జడముడి తలయందు చందుడ సర్పరాజగు తక్షకుడు 

ముడ్డి యందును శరో-టకమను పాము కనులముందును, గల 

అఘూఠనామనుగల శకాలునివంట్ి రూపము గల వుహాబలనంతు 

డును, మిక్కిలి సంతోషముగలవాడును, ఎనిమిది చేతులును, మహో 
పరా|కమమును, శ తువులకు భయంకరముగను, ఖటా్యాంగ ము, 

కపాలము, భేటకము, పాశము ఈ ఉను ఎడమచేతులయిలదును 

(తిళూలము, కలశము, ఖఘిద్దము, దండము ఈఖను కుడి చేతుల 

యందును కలిగినవాడు వశాదళ రుుదులలో నమూడనవాడగు 

అఘోరరు దుడని తెలియవలయును. 

శిల్పరత్స ౦ యత్తే ఏ2, వ అ, న్లో 

న్లో కాలా భాభఃక రాగ 0ఃపఠళుడమరు కౌఖడ్ద భేటాచ వాత 

స్వా సాళూలంకపాలందధభయవరో భీవణాస్య| తనే తః 
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ర కాకా రాంబరాహి(పవరఘటిత గా తోఒరినాగ్య గహాధీన్ 
ఖాదన్నిష్ట్యైర దా యీభవదభిమతచ్చి _వ్రయేస్యాదఘరః 16! 

71. (నాలుగవ) తత్పురుష రుద్దుడు 
నో వీతాంబరధరం దేవం వీతయజ్ఞోపవీతినం we _ 

మాతులుంగంక లేవా మే అక్షనూ[తంచదథీ జే! al 

తా॥ ఏకాదశ రు|నులలో నాల్లవ వాడగు తత్స్పురువర్ముదుని 

ల చణమును చెప్పుచున్నాడు. పమపువన్నె గల వ్యస్త్రములును, 

సనుపువన్నె గల జంచెమును ఎడనుచేత మాదీఫలమును, కుడిచేత 

జహపమాలయును మిగిలినవన్నియును మొదటి రు[దనివలెనే రచించ 

వలయును. 

శిల్చ్బరత్నం, “విమ్యద్నల్లోఒథవేదాభయవరవకారానరధల్ 

పూరుపాఖ్యః” ఆ అని రచించబడియున్న ది. 

72. (ఆయిదవృ ఈశాన ర్నుదుడు 

త్ శుద్దస్సటీకసంశాళం జటాచం(దవిభూషితేం 

_తినేతంఛచూలహ స్పెంచ వా మేధృతీక కపాలకమ్! 

తా! తెల్లని పటికపు తాతివంటి రూపమును జడయందు 

౫న దుడునుు మూడు కన్నులును, కుడిచేతియందు శూలమును, 

ఎడవాచేతియందు తల పుణ్తెయును మిగిలిన వన్నియును మొడటి 

ఎవ'తెచే వేయవలెను. ఇడి ఏవకావశ రు దులలో వదవవాడగు 

22 

రుదు 

ఈనెన రు|దుని రూపమని తెలియువలయును, 

శిల్సరత్నం 

“ముకాగారో 2-భ యేస్టాధికరకములో౭_ఘారతేశపంచవ 
క్ర క్ర 

నీతో సభ్య 'యోఒ౦బుజన్ గ్రద్భ్బువమురకి పుడ్యుచళ్వరాణ్యు! 

నివాంతాః అని వచింపబడియున్నది. 
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73. (అజవు సడ్భ్బుజవ్యృుత్యుంజయరు[ దుడు 
శో కపాల మాలినం శ్వేతం శ శాంకక్ళత శేఖరం 

వ్యాభఘచర్శభరంరు[దం నాగేం| దోరువిభూపీ.తమ్। 2ిల్ర్ 
(తిళూలంచాక్షసూ[ తంచ బిభ ర్హిదఖీ కేక శే 

క పాలంకుండికాంవామే యోగము దాంకరద్య యే 34 

తాః; తేలుపు వన్నేయును తేలపుక్రైల దండయును, చం దుడూ 
జటాబంధమునను, పులితోలు వ్యన్ర్రమునుు 'పాొములు భూషణము 
లును, కుడి చతులయందు[ తిళూలము అక్షమాల ఎతమచేతులయందూ 
కపాలమును కుండికయును, శెండు చేతులయందు యోగ ము[డ 
యును. కలవాడు. వకాదళ రుదులలో ఆఅవ వాడగు వడ్భుజు 
మృతు్యుంజయు రుుదుడని తెలియవలెను. 

(4. (ఏడవ) విజయ రుదుడు. 
నో ఏకవోక్షం| తినే తంచ కొంశాకకృ్ళత శేఖరం 

బృహల్లలాటకాపోలం కంబు గీవంసుకోభనమ్॥- 2ిగ్ 

చతుప్ఫజంమహో బాహుం శరూలపంకజఖృత్క-రం 

దివ్వరాపధరందేనం వరదాభయపాణికమ్! ౩26 
తా॥ వకాదథ రు|దులలో వడవవాడగు విజయరు[శుని లక్షలా 

మును చెప్పుచున్నాడు. ఒక్క ముఖమును మూడు కన్నులును, 
చందునితో గూడిన జటామకుటమును, గొస్ప నొసలును ఇెక్కి 
ళును శంఖము వంటి మేఢథయును నాలుగు చేతులు బలము గలవి 
యును, భూలము, పద్మము, వరదము, అభయము కలనాల్లు “వేతం 
లును, మనోవారమెన రూపమును గలవాడు విజయరు[దుడని 

'యజుఠకగవలయును, 

_ 75 (ఎనిమిదవ కిరణాక్ష రుదుడు 
చతుర్భుజం మహా వక్షః శుక్షామంసూ[ తపాణికం 

పుక్తశాభయమహా్షంద వరచాకత్యతితోచనమ్! 27 
కో! 3 
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తా, ఏకాదశ రుదులలో ఎనిమిదవవాడగు కిరణాక్షరుదుని 
ల కణమును చెప్పుచున్నాడు. నాలుగు చేతులును గొప్పవక్షఃస్థలమును 

తెల్లని కన్నులును, జపమాలయును, పుస్తకమును, అభయమవాస్త 
మును రు దాక్షయును నాలుగు చేతుల యందును, మూడు కన్ను 
లును, మిగిలినవి మొదటి రఈరదునివలెనే రచిఠిచవలయును.. ఇట్టి 
రూపము కలవాడు కిర కొక్ష రు దుడని తెలియవలయును, 

a కాళ్యప శిల్పము 48వ పటలము 
ద్వే! కాలాగ్ని రు డమూ రెస్టు లత్షణంవక్ష్యు చేఒభునా ౨. 

చతుర్భుజం, తిన్మేతంచ జ్యాలామాలోపళో ఖిత్తం 182 

కిడ్డశెటకసంయు క్షంశ శాం కార్గఢృత 8పరంర క్ర వస్త్రధరం రౌ దం 

స ర్యాభరణ బూావీ.తమ్॥ He 183 
రకార్థ (కేళశంయు క్షం నింహాసనోపరిస్థితం! _ 

76. (ఆమ్మ దవ) ఆమోరా స్త్ర రుద్రిడు 
క జల త్వా వక్సంకాళం ఖడ్తహస్తం(తి హూలీనం 

28 మహా ఖోధకరం దేవం మాయాకృత మహా! గహామ్॥॥ 

తొ॥ మండుచున్న అగ్నీ వంటి తేజస్సును వా స్తములయందు 

ఖడ్రమును (తిళూలమును, మిగల కోపము గట స్వభావమును, 

మూయతో గూడిన కోపమును గల రూవమును మిగిలిన లక్షణములు 

పూర్వము వలెనే యని తెలియవలయును. ఇది యేశాదశ రుద 

రూపములతో తొమ్మిదనడియగు అఘాశా స్తకదు9ని లకణమని 

చెటు గవల యును. 

77: (పదియవ శ్రీకంఠరుద్రుడు 
న్ చితసూ త్రవస్తుధరం చితియజ్షోవప్తినం 

గాం ఆ జయా య SE సమ "౯ చ్మితహాపంమహాస త్ర్వేం చి తై్రైశ్వర్యసమన్విత మ్! 29 

. చతుళ్చాహాుం చైకవ క్షం సర్వాలంకార భూషితం 

ఖడ్దంధనుఃశ రంఫటం శ శాంకకృ్ళత శెఖరమ్ ల్0 
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కా! వకనశ్ రు దులలో పదియవ వాడగు (శ్రీకంఠరు దుని 

లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు చిత్యవ్యక్ర్రుము చితయజ్ఞోపవీతముచిత) 

రూపము గొప్ప బలముగల శరీరము చి తము లైన భూషణములు 

నాలుగుచేతులయందు ఖడ్తము, ధనుస్సు, బాణము, ఖేటము, ధరించి 

యుండుట చం| డుడు జటాజూటమునను గలది (శ్రికంఠ రుదరూప 

నుని యెబుంగవలయును. 

కాశ్యప ఉర వ వటలము 

న్లో చతుర్భుజం (తిన్మేతంచ సీలోవృవసమ్మ ప్రభం 134 

కొరందముకుటో పేతం సర్యాభరణభూమీతం 

అభయంవరదో పేతం దితశూత్సతంపఠం 125 

ర కవ స్తసమాయు క్తం పద్మవీఠోప పరిస్థితం 

శ్రీకంకొవ్యామూఖా్యతం నాగదేవ స్త్వ థోచ్యతే॥! 136 

78. (పదుసొకండవ) మహాదేవ రుద్దుడు 
కాశ్యప 48వ పటలం 

|| (తీలోచనళ్చతు ర్చాహుః శున్తావఃసుకరద్యయః 

దవ్నేణ పొణినా పూర్ణం వంశామృతరసంపిబత్ 11 ల్] 

ధృతముక్షాక్షసూ[ తశ్చ ముహాదేవోథనోర్తి తః. 

మహాశ్సర్య[పదాయిండ రు దశ్చ్చె కాద త ౩స్మ త్! లిజీ 

ఈా!; ఏకాదశ రుదులలో కడపటివాడగు మహాబేవరు దుని 

లతు.[ణమును చెప్పుచున్నాడు. మూడు కన్నులును, నాలుగుచేతు 

లును, "తెల్లని కన్నులును, ధనున్సున బాణమును సంధించిన రెండు 

హా స్తములును, కుడిచేత పూర్త కలశమును ఆ కలశము నుండి చెటకు 

రసమును అమృుతమును పానము చేయుచున్నట్లును, ముత్యేముల జప 

మాల యెడమ హస్తమునను, కలిగి యాశ్ళ్చర్యమును గలిగించునట్టి 

రూపము గలవాడు మహా దేవర దుడని యెజటుంగవలయును, 
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79. ద్వాదశకలామ్నూర్రి సదాశివ లక్షణము 
[| పద్మాసనస్థితం శాంతం యోగాసనకరద్వ' కుం 

మంచవ క NE క్రి గాలఖట్యాంగధ్య్మతరమ్? 

33 

సైనహా స్త స్తమును (నాలుగు (వేళ్ళను ఇ పాచి బొ ఏన శ 

చేతులను భుజవమూాల ము. 

లున్కు అభయము, శ క్రి, శూలము, ఖట్యాంగము, కుడి జె పు! 

చేతుల యందును సర పము పాశము డజమరు' [స్య 

ఎడమవైపు నాలుగు చేతుల యందును, ఇచ్చాజ్తాన 

డిన ము నం పము మున శాస 
అయి స తోవముతోో గరా ఆసు వం అవకు హస్ తుంలున్కు సం . 

os a ) ina జా! eure అగ 

ఇం ములును పద్మపక భయమును, పు 

ముతో గూడిన తెల్లని శరీరమును ఏకు 

. 

న n cad 

ఏ చం, యుపి ఇ ఖాలి వే 
డిన ముఖములును, చం 

కన్నులతో గ్ా , 

27 ] 

wie జ అష్ట బ్య టాకా ల సు ముఖి ములకు... మహాప 

స్ప Mh peg 
PE wee 
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Wy 

వలయును, 
a go 

81 మృత్యుంజయ ల, క్రణము 
శిల్చరత్నం ఉత్తర భాగము 22వ అ, 

న్లో FE శు భాంభోజుసుకేందుమండలగతం తకం తిళూల(తయిా 

. =. టంకామోహీ గ్రహా గ్రసంయుకేచతు ర్చాహుంహీనూ ది 

రా 

ము|దాపంచకభామితం (తినయనంనాగో త్ర తరీయంళివమ్ . 

వందేవ్యా క వరాజనాంబరఢరంకోటీర చం (దోజ్జ్వలమ్ ॥ 185 

- శూలాహీటంకఘంటాసినృ ణీకులిళ పా శాగ్న్యతీర్షథానం 

దోర్భిఃీతాంకు రేఖా పతిఘ టితజటాభారమా లిం తినే తం 

నాగాక ల్బాభీరామా పఘనమభిమతార్ల[ పదం ను పసన్నం 

పద్మస్థం పంచన క్షం స్ఫటిక మణినిభంపార్వతీశ ౦న నూ మి1186 

తాః తెల్లని. తామర పువ్వు నడుమునున్న వాడును, మూడూ 

కన్నులును, టంకము అకమాల సర్పము (తీస్తూ తేము కల నాలుగు 

వేతులును, తెల్లని, కాంతీయును, పంచ మదంతో గూడినబాడును, 

పామునువల్లె వాటుగా వేసికొనినవాడు సును పులితో లు మొలయందు 

గట్టినవాడును, జడలముడియందు చం[దుడు గలవాడును, మృతు్య 

నాళకరుడును అగు శివునకు నమస్క_రిం చెదను, పద్మవీఠమును. తేల్లని 

మేనును ఐదు మోనులును, చూలము, సర్భముూ టరికము, ఘంట, 

ఖడ్గము, అంకుశము, వజము, పాశము, అగ్ని, అభయము కల పది 

చేతులును, జటాముకుటమునందు చం[ దకళయును మూడు కన్ను 

లును, అన్ని అవయవములయందు ను భూషణములు గలవాడును. 

సంతోషముతో గూడియున్న వాడును మృత్యువును నళింపచేయు 

వాశును అగు పార్వతీనాథునక్షు నమస్క_కిం పదను, 
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గ!  అధవామల కమల పుంటా౭తరితం శిశుపై వ 

ఛా ర్యాజపాద్ యథావత్ కృతక్ల ప్యైమృత్యునాళనం 

హృృష్ట్రమ్॥ . Tr (190) 

నో భూవణంకు ద్రం 

తా! తెల్లని పద్శముము మొక్కు మధ్య 'దలేకేమున పసి 

బాలునివతె సమ స్తమైన యాభరణవలతో " గూడ్యున్న 

సంతోషము. గలవాడును - మృత్యునాళన నకరుడును” 'ఆ? a 
నమస్కా_రము, . 

62. ప్రసాద శినల క్ర ణము 

శిల్పరత్నం ఉత్తర భాగము 18 వ-అ, 

శో 'బేవంసమా మిశిరసాపర
ళు తీకరూల న 

వి ద్యాకపాలపరిమండిత భాహుదండరి 

SHINE ఘూజినొంబర
భరంభ న నితావదాత. 

వెషోజ్ఞ క (లంథృతజటానుటి తేందుబింబక్ష, జరికి 

వంచే, తిళూలసృటికాక్షవూలా ! 

విద్యా పసాదో ద్యతచాహుమిోశం 

సితోపవీతంభనసితావడా తర 

శోటీర మూడో 'జ్ఞలచం ద "శఖర మ్11 గప 

త1| చక్కని రూపము, పులితోలు. మొలక ర బఒడలెల్లి 

బూంది, జటామకుటమున చ ర్మ డకల, పరశువు తిళూలము, పుస్త 

కమ్ము కపొలము, నాలుగు చేతులయందును గల శంకరునకు నమ 

సారము. (తిహాలము స్పృట్ కాకమూల పుస్తకము పరదహా స్తము 

జడముజియందు. చం దుడును లేల్లని జం 'చెము, మే నెల్లభస్టృము 

గలిగిన శివునకు నతుస్కా_రము ఈ “రెండును అనుుగహము గల శివ 

రూపములు, 
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8, శె వమ ఫ్లా క్షరవ 

“ిల్పరత్నం ఉ స్ 2 వ అ, 

శ్ వామ్యాకన్య స సవా మేతరకమలాయా సథావామ బాసు న్యస్తా 

రకోత్సలాయాః _్థనవిధృ్భతలసద్యామ'చాహుఃప్రియాయా: 

. _సర్యాకల్పాభిరామోాధృ తపరశుమృ గేషుఃక లః కాంచనాభో 

_ భ్యేయఃపచ్మాసనస్థః స్థరలలితతనుఃసంప దే పార్వతీళ sll 18'7 

శా] పద్ధాసనమువై సుఖానీనుండును మన్నధుని వంటి చక్క. 
దనమును ఎడముతొొడయంరు పార్వతి రెండు చేతులయందు బెక 

శామలపూలతోను ఆ పార్వతిని యెడమ చేతితో పట్టికొనినట్లును, 
గండగొడ్డలి జింక శూలము చేతులయందును బంగారువంటి దేహ 

చ్భాయమును గల రూపము అష్టాకరశివమం తాధిస్టాన బేవుండగు 
శివుడని తేలియవలయును. 

84. చింతామణి శంకరుడు 
శిల్పరత్నం ఉశేర 23వ, అ, 

అహిళ శధరగంగాబద్ధతుంగా_ప్తహాలి 3 
స్ల్రదశగణన తాంఘిశ్చాపృం స్త్రేవిలాసః 

భుజగ పఠళుళూలానీ ఖడ్త వహ్మ్నిక పాలం 

శ ర మపిధనువ* వై చి భదవ్యాచ్చిరంవః॥ 191 
క! జటాజూటమున చందుడు సర్పము గంగయును ఎనిమిది 

జోతులలో సర్పము, గండగొడ్డలి, శూలము, ఖడ్డము అగ్ని కపాలము 
శరము భనుస్సు ధరించి యుండుటయు దేవతలు వాదనులకు నవు 
స్కరించును. దేవతా స్ర్రీలరంభ మొదలగు వారి నాట్య వినోద 
మును కల శంకరుడు చింతావుణి నావుము కలవాడగును. 

రం. వైద్యనాదమరా ర్తి లక్షణము 
_ అపరా 212, వసూ, 

|| శీవోచార వ ర వముధ్యస్థ ముద్భ వే=.మృతరూకిణం 
విష జీర్ణ కృంభుజంగానాం తేస్యచా దాసముద్భ వమ్॥ 48 

329, 
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సరా? సశ్చోర్టభయంకూప సం విబోధాద్విషహారకం 

దారి ద్యనుష్ట్రహరంచ ధర్మార్ధ కామ మెోాత్ దమ్॥। 44 

ముకామండలకో భాఢ్యం త్ర _స్పకాంచనప్రభమ్ 

హార శేయూరసంయు కం (పభామండలమండితమ్ః స్ 

(తినే తంపడ్భుజంళు భం జటాఖండేందు భాషితం 

య్యా ఘాజినంసితేం సౌమ్యం నాగయక్డ్ పపీతినమ్!। 45 

త్రీకాలంచాక్షుసూూ తేంచ కపాలంకుండికాంతే థొ 

పా మ్యేసా మ్యేచబి భాణం వ్యాలవ్యాప్తాక రాతేభా॥ 47 

పద్మాసనస్థితందేనం నైద్యనాధంహర ౦ పభిం 

వనమాలాదిసంయు కం సూర్యకోటిసమ్మ పభమ్!] శర 

మహాశీయూరసంయు క కం | పభామండలమండితేమ్ 

ద్యశాధంవిజానీయాల్ శ కారో గ్య్యనదాయకమ్! £9 
Fr 

తా! పొలసం దము యొక్క నడువు అమృతమువలె జన్మించిన 

తాడును, పాముల మొక్క వివమునుచో గొట్టువాడును, ఎల్లరకును 

ఆధ ర్యమున్లు కలిగించునట్లి రూపము కలవాడును, చార్మిద్యమును, 

కుపష్టము ను, విషమును, పోగొట్టుచా(డును ధర్మము, అర్థము, కామము 

వెరాఠమూ అను నాలుగు విధములయిన పలముల నిచ్చువాండును, 

మంచిము కెములతో | పకాశించుచున్నవాండును కాంచిన మేలిమి 

బంగారముతో సమానమెన యెడల చాయగలవాడును మెడలో 
ర్తి 

పోరములును, భుజములయందు శేయూరములును, శాంత మండ 

లము మొక్కా నడుచుచున్న వాండును మూ(డుకన్నులున్కు ఆణు 

జేతులును,. తెల్లని చం దక లశ ము జటాజూటమునగల వాడును పులి 

తోలు ములకుగట్టినవా(డును, తెల్లనిహాప పమును శాంత స
్వభావమును 

పాము జం జెము గల వా(డును (తీబాల ములిక్ష మాల కపాలము చెంబు 

ఈ నాలుగు కుడిచేతుల యందును ఓ థాణము, సర్పములు గల బి 
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రెండు చేతులు వరదము ఈ నాలుగు ఎడమ చేతులయంగును పద్భు 

వీఠము పై నుండిన వాడును వనమాల మొదలగు. హారములును 

అశేకమంది సూర్యులతో సమానము గల కాంతియును చాహుఎపురు 

లును గలవాడును బలమును ఆరోగ్యము ను ఇచ్చుస్తాడును అగు 

వైద్యనాథమూ 9 లకణమిదియని యెజుంగవలయును. 

85. అనుష్ట్ఏ శివ అక్ష అము. 

శిల్బరత్నం ఉత్తర 22వ అ. 

న అచ్చస్వచ్చారవిందస్థితిర భయక రాంతః స్థితం | 

ప్రార ర్యకుంభందోర్భా్యం వే దాకనూ లేనిజకరకమలాభ్యా భు 

బనిత్యపూర్లో ద్యాభ్యాంతౌచ సవంతే" కిరసిళ శికలా బం 

ధురేప్తావయంతే దేహం బేవోదథానః పవిశ తువిళ దాకల్స 

జాః(శియంవః!; 198 

అl తెల్లని తామర పుష్పము పె నిలిచి రెండు చేతులలో 

పూర్ల కలళములును పుస్తకమును అకమాలయును కలిగి. తలయందు 

గల “డం దుని అమృతకిరణముల చే తడుచుచున్న కేతులును కల 

శంకరుడు మోకు శుభముల నిచ్చుచుందుగాక ద్రది' అనుష్టుప్ శన 

రూప లక్షణము, 

86. సంవాద శివ లక్ష అము. 
శిల్ప ఉ, 22. వ అ. 

న్లో ధవళనలినరాజుచ్చం| దమ ధ్యేనివణ్లం 

కరవిలసితపాశంసాంకుళ ఆసా భయంచ 

సవళంమమ లేందు శీరగోరం(తినేతం 

[పణమతీసురవ క్ర కం ంనుంతుస౭ చాదయంతమ్॥ 194 

శా! తెల్లని తామర పువ్వువలె నొప్పుచున్చ చం తమండ 

లమున నడువు పాలవంటి తెలుపు గల రూపమును వముూూ.డూ కన్ను 
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హను పాశము, అంకుశము, అభయము, వరదము ఆగు నాలుగు 
ఊజకకులును శాంతేద్భఫ్రీయును గల శంక రునకు నమస్క-రిం పుడు ఇడి 
సరా వాద శివలకణకు,. 

రీ7. శక్తి పంచాక్రరి ల క్షణము, 
శిల్ప ఉ. 22 వఅ 

న్్ Ht మూ వేల్పు దువస్య దుతేసనిభం ఇ చాకుపజ్చాననస్టం 

వామా౦కారూఢగార్నిబి బిడకుళభ రాభోగగాఢో పగూఢం 
సర్వాలంకాంకాంతం సర పరళుమృగాభష్ట బాహుం త్రీనే త్రం 
నందే బా బేందు పౌూలింగుహగజవదనాఖా్యాముపాళ్షిస్ట ము 

పార్వన్, 195 

తా॥ కల్పవృతుము కింద బుగారు చాయతో పదార్దిస 
నము పై వి కూర్చుండి యెడన తొడమిోద పార్వతియును, ఎడను 

శతితో గట్టిగా పట్టికొ నినట్లును సమ స్థమెన యలంకారములతోను, 
పరము పరశువు జింక అభయము కల చేతులును క్రుడివె వై పున కుమార 
సామిని గణపతి పట్టికొనినట్లును మొ త్రము రి చేతులును మూడు 

క నన్నూలును జటాజూటమున బాలచంంరదుడును, గలది శ క్తి పంచా 

తద్ శివరాసమని యబుఠగవలయును,. 

ఖ్ వం చేహారంవరదళూలకపాలవా స స్తం 
నా = 

సాఫీతిను| దినుతయోజ్ఞల చేవాశాంతి 

వామోరువీఠగతయానిజవామహ స్థ 

నషసారుణోత్సలయుజాపరిరబ్దదేహమ్॥ ౨. 196 
ఒం డు . 

తా॥ మజీయొక పద్దతి చెప్పుచున్నాడు. తెల్లనిచేహ కాంతి 

యును వరదము శూలము కపాలము అభయము కలహ స్తములు 

నాలుగును ఎడమతొడపై పార్వతియును ఆమె చేహము ఎజ్జని 
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శాంతితోను, గల రూపము శక్తి వంచాకరీ శంకరూపమనియును 

చెప్పుదురు. 

88. రక్షఘ్న శివలక్షణము 
_ కల్ప, ఉ. 23 వ.అ ! 

గ (తిహాలంపరళుం చైవ కపాలండమరుంత థా 
3 

బి భాణముగవపువం తినేతంచందడెఖం వజ 199 

వంష్టా క రాలనినడద్ (భుకుటీకుటిలాన నం 

డహంతేంభువన తీయమ్! 29౧ 

భూత వేతపిశాచాదీన్ భకయంతీంమహాబలం 

వవంధ్యా త్వాజ పేన్నిత్యం రవ హాగ్నింసమాహిత ౩! ౨0] 

తా (తిళూలము గండగోడ్డలి కపాలము డమరుకను శల 

నాలుగు చేతులును,  భయంకరరూపమున మూండుకన్ను లును: 

తలయంను చం|దుడును, కోజలును కనుబొమలు చిట్టించిన “మంగ 

మును, మండుచున్న యగ్నివంటి రూపమును మూ,డు..లోక ములను 

దహింప ప చేయుచున్న ట్లును భూతము (సేతము విశాచము అమదుష్ట 

(గవాములు మొదలగు బానిని [మింగి వేయుచున్నట్లును, గొప్ప జల 

ముతో గూడిన శరీరమును [పలయాగ్నితో గూడినవాడును అగు 

శ్వ స్వరూపమును రట ఘ్ను లక్షణమని యెషఠగవలయును. 

89. దిక్వాలకయు_క్త (శిప్రరాంతకమూర్త లక్షణము 
అపరా. 21కి వ నూ 

న్ వరంవ జాంకు శే * చె వెవ కుండింధ లేక రేస్తుయః 

గాకా ధసవా సాక ఇందోవైె పూర్వతేఃస్థితః॥। 9 

వరదఃశే క్తి హాస్తశ్స సమృ ణాలకవుండలుః 

జ్వాలా పుంజనిభో దేవో మేపారూఢోహొు తాశనః॥॥ 10 



లేఖనీం ఫ్ర _స్తకంధ తే కుక్కుటందండ మేవచ . 
నువుహామహీ్ పొరూఢోయనుః ృష్టాంగవోకిత! “1 
క 

“oD ఖన్షంచకేటకంవా స్టే క ర్టీంనైవారిమ స్తకం. 
శం మా 9 లం ౦ బముఖంకు ర్యా, చ దృ వారయూ, ఢళిచ, రృృతిమ్॥ . : 12 

వరంపాన్ంచ కవులళి. శె లేర్పి [ఖో త్కీ_ మండ 3 :; Bw 

క వో వనుక రారూఢ్డి' వఠుణఃపళ్ళి | మేతేథా 1. కతి 

ొంచ. దధద్ద డె రక మెండలుమ్ చర ధ్యజంప తా" 

మృ గారూఢోవారిద్వర్ల శి పవనోవాయుదిక్పతి॥॥ i$ 

౫ దాంనిధింపీజపూర౭క చర్చి 4 భత్క.మండలుం . 

గజారూఢః పక రవో ధనధకో ఎ త్త తథా! = కేస్ 
వరదంచ। తీికూలంచ నాం! డరటీజపూరకం 

వృషారూ ఢశ్చక ర్థవ్య ఈశానో భవలద్యుతిః॥ = క్షం 

పేక వక్రందళశ భుజం నృత్యంతీం। తిపురాంతకం 

సింహ చర్శపరిథధానం మృుగచరో్ట్ట త్తరీయక గ. iT 

రకాంబరధరం దేవం సూర్యకోటిపమ। పభర 

శవాలమాలాభరణం శ శాంకకృత శేఖరమ్ళ్ 18 

ఖట్య్యాంగ భేటకధరం ధృత ఖక్షకపాలకం - 

(తిళూలాదితకంఠాచ ఫర ఇార్జవిధారిణం॥. 19 

పాశాంకుశ ధరంబేవం కుండలా భె సమలంకృతం. 

వారంసంస్థాప్యనృత్యంతం వలయా శారసం స్థితమ్! | 9 

తా[। వరదము, ప జము, అంకుశము కమండలువు, నాలుగు 

చతులలోను ఏనుగు పె నెక్కి వేయి కన్నులళో నిం| దుడు తూర్పు 

నను, వరదము, శ కీ తామరశకాండ, కమండలువు నాలుగు చేతుల 
uy అని | 

లోను మంటతో సమానమైన కాంతి గలచెహమునుపొ నేలు పైనెక్కి 

28 7 
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అగ్ని యును, గంటము, పు స్తక కము కుక్కు. టము, దండము, నాలుగు 

చేతులలోను గొప్ప మహీవముె నెక్కి యముడును ఖుడ్షము. జట 

కము క cy క తఈశీర్షము గల నాలుగు చేతులును కోలలు కనుపడు 

చున్న ముఖమును శవము పై నెక్కి_యుండినట్లు నిర్భతియును, వరదము 

సాళశము, పద్మము, కోమండలున్రు నాలుగు చేతుల యందునుమకరము పె 

నుండి వకుణుడును, వరదము, ధ్వజము, పతాక క మండలువుకలిగి వేది 

చెన ఆకుపచ్చ వన్నెతో వాయువును గద, నిధి, ఫలము,కమండలును 

కలిగి యేనుగు పైనెక్కి. కు'బేరుండును వరదము, (తిళూలము, నాగం 

(దము, ఫలము, నొలుగు చేతులతోను వృషభ వావహానము తేలుపు 

వన్నె కలిగి య;ీశొను(డును పిరి నడువు ఒక్క. ముఖమును మూ(చు 

కన్నులును పడి చేతులును, సింహచర్శమును మొలకుచుట్టి వేడి 

చర్మమును పైన గప్పికొని యెట్డని వస్త్రములను ధరించి కపాలమాల 
ధరించి సముస్తాభరణమును దాల్చి జటామకుటమున చందుని ధరించి 

ఖట్యాంగము, శ్రేటకము, ఖుద్దము, కపాలము, (తిళూలము, శ్ రము: 

ధనుస్సు, పాశము, అంకుశము, అభయము, కలవది చేతులును చెవు 

లకు కుండలములున వలయాశార నృత్యమును గలిగి వేయిమంది 

సూళ్వ్యులైనను సాటిశాని కాంతితో (పశాశించుచున్న కూపము, 
దిక్సాల సహిత త్రిపురాంతక మూా రి రి యనబడును, 

90. కృ స్ట షశంకరమూ రి లక అము 

అపరా. 218వ సూ 

శో) కృష్షళ ౦క రకం వత్యే కృ స్తా.రేనతుసంస్టితం 
ర్ం కొండు యి 

కృష్ణ్ణారేముకుటంకుర్యా జ్ఞటాభారంచదతీణే॥ శీర 

కుండలందథీ లేక గ్ల వామేమకరకుండలమ్ 

అక్షమాలాల తిళూఅంచ కంవై శంఖమేవచ।॥ 29 

తా॥ కృష్ణశంకరమూా ర్తి లక్షణమును చెప్పు చున్నాడు, 

సగము కృవ్యరూపమును సగము శివరూపమును గలది యనుట. ఎడమ 
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కెపున కిరీటమును కుడివె వైపు జటాబంధమును కుడిచెవి యందు 

సండలమును ఎడవు చెవియండు మకరకుండలమును, (తిళూలము 

*మీమాల కుడిచేతులలోను శతంఖక్సు చమూ . ఎడమచేతుల లోను 

ించవలయును కుడి నెపున. తెల్లని రూపమును, ఎడమ వైపున నల్లని 

పాపమును రచించవల యును. i 

91, హరిహరపితావముహ ల కణము 
అపరా. 91కి వ. ౨. 

ఖ్ నీక వీఠ సమారూథ ముక చేవానిషాననం 

వడ్భుజంచచతుర్వ క్షం సర్యాల 9 కారసంయుతమ్॥ ని 

అక్షస్నూ తం తీకూలంచ గదాంచైవతుదవీజే. 

కమండలుంచఖట్వాాంగం వ క్రంవామభ జేతథా।। — 3&1 

తా; ఒక్క_శు వీఠమున ఒక్క ళు శరీరముగాను, ఆబు చేతు 

లును, నాలుగు తలలును, సను స్మమెన యలం కారములును, అక్ష 

మాల, (తీహలము, గద, కుడిచేతులలోను, శ్రమ్రండలువ్ర, ఖట్యాం 

గము, చక్రము ఎడమ చేతులలోను గల ్యూపమ్ల హరివార పితా 

మహులగును, ee 

92. హరిహరహిరణ్య గర్భ లక్షణము 
. అపరా. ఏ15వ సూ 

శ చతుర _ క్ష షించాప్ట్రబౌపహుం చతుమైకనివాసనం 

బుజ్య్యగతోముఖః కార్యః పద్నహస్తోదివాకరః॥ ల లి 

ఖట్యాంగ తిళూలవహాస్తో రు. దోవపీ,.ణతఃశుభః 

కమండలుంచాక్షసూ త్ర మపశేస్యాత్ పితామహః! లివ్ 

వా మేతుసంస్టితశ్చెవం శంఖచ క్రభరో హరిః 

వవంవిధం[ పక ర్హవ్యం సర్భకామఫల। పదమ్।॥ 34 
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_ శా; నాలుగు తలలు ఎనిమిడి చేతులు గల ఒక్కకు శరీరం 

ఏ వైపున ఒరుగు లేకుండ చక్కగా నిలిచినట్లును ముందు వైవున పద్మ 

ములను రెలడు చేతులతో థరించిన సూర్యుడును, కుడినైపున 
ఖట్యాంగము (తిళూలము కల శివళూపమును వెనుకవై పున కమండ 

లువు అక్షమాల చేతులయందూు గల (బహ్మ రూపమును ఎడమ 

చె పున శంఖము చక్రము గల విష్టురూవమును రచించిన యెడల 

హరివార హిరణ్య గర్భరూపమగును. ఇందు సూర్యునితో గూడ 

నాలుగు రూపములు చెప్పబడియుండి ముగ్గురి నే వచించుచున్నా డు, 

శల్చ ఉత్తర 25 వ అ. 

న్లో పేనూంభో జేనివస్లం| సవదమృతవ టా చకళంఖాకరా జ్జ 

మృత సక్కుండికాఫ్యశిరసిశే శికలాం 

ధారయంతంసుభూ షం సూమాభంవీతవ స్తం 

రవిశ శిడహనతీక్ష అంచిత, స్వరూపం సర్వజ్ఞ స్టైలసర్వగంతం 

. హరఠిహరవిధిజంవిశ్యరూపంనమామి।। 

(అనుస్ట్రస్| త్రయం) అని (శ్రీమమారుడు) తాత్సర్యము |వాయవ లెను 

93. గణ పతి (పతీ హారులు 

ఆపరా, 220 వ, సూ, 

క్లో॥ అవి ఘ్నోవిఘ్న కాజశ్చ సువకో)బల వానథ 

గజక రృళ్చగోకర్ట్యః సౌమ్య శ్చాభయదడాయకః॥ 14 

స ర్వెతువావనా కారా; సౌఖ్యదాఃపురుపాననాః 

తర్పనీపరశుఃపద్మం దండో హా స్తేష్వవిఘ్నుకః। 15 

తర్జసదంస వ్యేసభ వేద్విన్ను రాజక పూర్వ ద్వారో భయ భా? 

సర్వవిఖ్నువినాళకః॥. - 16 
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తర్జనీఖడ్ష భే బాతు దండ వా స్తేఃనువ కక 

తర్జనీదండపస వ్యె బలవాంళ్చస బాదిత £॥ 
జ 

తర్జన చాణణాపొచ దండక ఃగజకర్ణ కః 

తర్షసీదండాపస వ్యే గోకర ఃపళిమసనితః! _. MRO, . రల్ళి!ీబల్బన్యులేకి 

సౌవ్య్యకః ' తర్జనీపద్మాంకు శాళ్చ దండ శ్చెవసునే 

శస్తాంపప వ్యేచతథా భ వేడభయడాయకః! 9 

ఉ్వారపమేసర్వడియు స్టాప్యావిఘ్నవినాళ నాః 

ఇత్యష్టాచ పతీహారా నృపాణాంశాంతిమిచ్చ తా. 

తా॥ గణపతి చేవాలయమున దాషర పాలకులు ఎనిమిదిమంది 

అందక౬మును వొమనాకారిము గలవాశే. తూర్పు వాకిటి దప్నీణమున 

అవిభ్బ్నుడు తర్జన, పరశువు, దండము నాలుగుచేతులయందు కలిగి 

చముండునుం ఉత్తరమున విఘ్న రాజు తర్జని, దండము ఎడమ చేతుల 

లోను పరశువు పద్మము కుడిచేతులలోను కలిగీయుండును. దసేణ 

ఉజార్త్వరము యొక్క_ కుడిపై పున సువక్ష్రుడు తర్థని, ఖద్దము, కేటము, 

దండము కలిగియుండును, ఎడమ వైపున బలవంతుడు తర్జని, దండము 

ఎడమ చేతులలోను ఖడ్గము,ఇటము, కుడిచేతులలోను కలిగియు: 

వన్చాతు దాషరము యొక్క కుడివైపున గజక రుడు తర్జని, శూణ౧ము, 

ధనుస్సు, దండము, కలిగియుండును. ఎడమవై పున నోకస్టడు త ని 

దండము, ఎడవువేతులలోను, ధనుస్సు, ఇ ణము కుడి చేతు లల చు 

కలిగియులిడును. ఉత్తర ద్వారము యొక్క. కుడినై థు 
టా 

wa అవా య. క, స 

కకం యుల రం. ఇల నుం హన 

తర్లని, పద్మము, అంకుళ ము, దండము కలిగియుండును. అం వాస ఇ 
ల: లర రి mtn దూ వర వ కని కవినియు:ండును 

అ భయుడు అంకుశము డండను పద్మము శేర్షని కరి గయకు 

మునకు శాంతి కలిగియుండును. 
.ఇట్టుండంట (గావు కు శాంత 
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94. వినాయక లక్షణము (ఉత్తమ పంచతాలము) 
కాశ. 47 వ పటలము 

Ga అథవతే్యవి లేచే పేణ వినాయకన్యలక్షణం 

పాదాద్వ్యుప్తీవ వనీమాంతం చతుఃమష్ట్యంశకంభ వేల్ ॥ క్షే 

మూర్ద్నోమ స్ప సకనీమాంత నంగులద్యయముచ్యతే 

తస్మా చ్రనేతసూ తాంతం 

చతుర్భా తముదావ్భాతమ్ (శతోజస్టమాశ్రమా నం నంతు 

హనునీమవూంతవూతతం గలంతుచతురంశ ౦స్యా 

దాశాంశంహృదయంతేతః తతోనాభిస్త స్తతో మే థం 

నవాంశ మితికభ్య కే) 2 

ఊరూవడర్లమా(తంస్వా జ్ఞ జ్ఞనుదీర్ణ ంగుణాంగులం 

జంఘా- 'వోరుసమందీర్ధ ం గుణాంఛ లప శ్రీశోదయమ్॥ 

సప్పాంగులంతలాయాన మంగుష్టాగావసానకోం 

పాదాంగుస్టూయతంద్భ్యంశం సాన్ధాంశంతుకని్థి కా! 

తర్పన్యాడికనిష్థూంతం ప త్యేకంయవహీనకమ్. oo 

(త యోద శాంగులంబాహూూ (పకోష్టౌవానవాంగులమ్॥ 

చతుర్శా తంతలాయామ నుగ్న్యంశంమధ్యమాంగులం 

తర్జ్షన్యనామి కే ద్యేచ ఏకవింళశత్య వాయ లే! 6 

కనిబ్ధాంగుష్టయో శైవ దీర్గ ంస ప్రదశళరంయవమ్ 

జ్యాడశాస్తునవాషస్టైచ న "ప్పసం ఖ్యాయనం| కమాల్! 7 

అంగుస్టాడిక నిష్లాంతం వ్యాసమిత్యభిధీయ తే 

త త్తద్ జ్యాస్మతిపాదంస్యా న్నఖవ్యాసముదా హృత మ్॥ 8 

నఖవ్యాసన త్రిపాజంస్యా న్నఖదీర్హాయవృ తవల్ 

వేదంకరతలబ్యాసం నుణిబంధో తీకంభవేత్ ॥ వి 



(పకోన్థకల యుగాంగుల్యం బాహు వ్యాసరివడంశ క
 మ్ 

'చాహుమూలంతువస్వ్యంళ 9 మ స్పకోజఒప్యాంగులాంతేక మ్! 10 

సప్పాంగులంతుతన్ని మ్నం ముఖమ
 ధ్యేదళాలగులమ్ 

స్త లంవడంగుల్యం ద్వావింశత్యస్య దీర్హళ మ్క 1 

తదంగులాగ వీసారం సారమా, తందింజో శమ 

(కమేణకృళ తావాన్తే తన్మ భ్యేసుమిరద్వయమ్!! 13 

వామదంతాయతం౭ వేద నూ తమిత్యభిధీయ లె 

దీ కేదంత మూలంస్యా చ్వ్యామాఖ్యమతలంభ 
వేత్ rh 13 

అధరస్యతునిపాగ్స్కైంతేం లంబనదయమ
ంగులం 

చే, శతాయామంవిణాలంచ పడవ ంపరికీ రితమ్॥ 14 
అ స భక 

క ర్ధంభూ తాంగులచ్యా ము క్పేధం చైపతదృ్భ వే
త్ 

అర్దాంగులంఘనంతేస్య కర్ణమూలంద్వయాంగుల మ్॥ 15 

యద్వద్ష జాననంతేద్వ త్క- రృవ్యంతుమ. ఖంద్విజ 

బాహుపర్య౭తే విస్తారం ద్వా తింశదంగులం
భ వేత్ ॥ 16 

వకోశవింశ దంగుల్యం కమాంతరముచాహృతం 

స్తశాంతరంద శాంగుల్యం హి క్కాయాశ్చద్య యోర్చహిః 1 

స్తనా్శాగ9ద్వియవవా స్ట్సం ద్య్యంగులం స్తనమండలమ్ 

స్తశాధఃస్టవిశాలంతు తీపంచాంగులముచ్య లే!! 18 

ద్వావింశ దంగులంఖ్యాతేం మధో్యదర విశాలకం 

నాభినిమ్న విశాలంతు అధ్యర్థాంగులముచ్య తే! 19 

లింగాయావంగుణాంగుల్యం తస్యార్థ ంత స్యవి స్తృతం 

ముపా,_యామవిశాలంతు గుణాంగులముదా హత మ్! 
20 

ఊరు వ్యాసంతు భాన్వంళ 0 జాను 
వ్యాసంన వాంగులప్ 

జంఘామూలవిశాలంతు స ప్తమా|గముదాహృతే మ్!
 చి] 
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నల కావి సృృతకంచాపి సార్గం(త్ర్యంగులముచ్య తే. 

తద గంస్యా త్తథాసార్లం వణ్యు తమితివిద్య తే 22 

పార్గ్యాయామవిశాలంతు గుణాంగులముడా హృత్రమ్ 

జ్వాదశాప్టైచస ప్త పంచ పట్కిపంచయవం[కదూత్ ॥ 93 

అంగుప్మాదికనిష్థాంతం పాదాంగులవిశాలకన్ _ on 

స త్రీపొదంనభ వ్యాసం తదర్థాయత మండలమ్] | . 24 

స్థనక ౦వా2౭_సనంచా2_పి పదవ శేవిశేవతః — 

స్వదంతందవీ.ణేవా స్తేక చామహన్సేకపిళ్ణ శే॥ | 25 

చూదకంగజవానే తు అంకుళందవీ జక శే 

వామహాన్తేతుపాళంవా నాగం చైవాతమాలికా॥ 26 

తినే తంే హేముసం కాశం దుకూలవసనాన్నితం 

ఆభింగంనసమభంగంబా ఫ్రాన కేతు పకల్పయేత్ 1 విగ 

ఆసనంస్వాసనం చేతు వావుసాడంతుశాయితమ్ ' 

నూనాంత రేమూర్ణ్నిపా బే పాడాతుకటకంవినా॥ ౨8 

ఈవద్యక్రతనుర్యామే క_ర్తవ్యంతువి కశేవతః 

న్యాలయజబ్ఞోపవీతంతు కిరీటముకుటాన్నితమ్॥ - 29 

హారంముకుటకూటంచా జటామాాళిక మేవచా 

సరా్యాభరణసంయు కం మహాకాయంమహోదరమ్। | ల్0 

ఏవంవినాయకం ఖ్యాతం _శుణువణ్ముఖలతణమ్॥ 8] 
ఇతి కాళ వేవినాయకలక్షణంస ప్తచ త్యారింళ $పటలః 

తా|| వినాయకుని యొక్క లక్షణములను చెప్పుచున్నాడు, 
పాదము మొవలుకొని కిరీటము పె భాగము వజకు 64 అంగులములు 
వెన తలయొక్క_ పె పె భాగము వజకు 2 అంగులములు అక్కడి నుండి 
నేత సూతము వణకు 4 అంగులములు (వానునీమా 8 అం కంఠము 
4 అం, తొమ్ము 10 అం. నాభివజకు 9అం, మే ఢము వణకు9 అం) 
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కా క . 

లు 6 అంగులములు మోకాలు నిడివి ల అంగుల ములు. వా క | ఎర్ స్ట 

దు 6 తో డత సమానము. పాదము జుత్తు శి అంగులములు. 

వట అనామిక, వేలును 31 యవల: య జ 

బొటన వేలును పొడవు 17 యవలు తర్జని వే వేలు లావు 

యు గో వమ్ము వేలు లావు ౪ యవలు అనామిక (వెలు లాఫవ్వు క యవలు 

చట నలు లావు 7 యవలు ఒకొక్క (వేలి ట్రావ వలో ము'స్నా 

కవంతు నోరును వేయవలయును. ఆ విసారములో ముప్పా తీకవంతు 

oa పొడవును గుర డముగా రచించవలయును. అక చెయి | వెడల్పు 

చ అంగులములు మన్కష్టై సుక్కు వినారము ల అంగులము లు 

ముం జే 'జెయ్యి లావు 4 అంగులనులు భుజముల బుక్క విస్త సారము 1 

అంగులములు భుజములు మొదలు విస్తారము క అంసలములు 

తొండము Er మొదలుకొని యుండవలయును లోతు 7? ఆగు 

లములు ముఖము నడుమ విస్తారము 10 అంగుఆములు త్ డమ 

చొదలు 6 అంగులములు డానిని జివి. 28 అంగులములు. చివర 

విసారము 1g అంగులమును మందము 1 అంగులము తం. డము 

(కమముగా చివరకు సన్నమె యుండవలయును, దాని నడుమ డు 

రం భములుండవలయును, చాని నడుము రెండు ర రయ్యథము లుండవబ 

యును. ఎడమవంతము పొడవు 4 అంలములు కుడిదంతేము చుదలు 

మాత మే కనపడు కంచుండవ
లయును. ఎడమ. చంతము 'కీండికీ డగ ithe 

యుండవల యును, జన పి యొ
క్కం నిర్హమము రెండు వైపుల 1 అంగు 

29] 
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అము కన్ను యొక్క పొడవు నెడల్యు 6 యవలు చెవి విస్తారము శ 

అంగులనులు ఎత్తు స్ ఆంగులములు చెవి మొదలు నుందము అంగు 

అము విస్తారము 3 అంగులములు ఏనుగు నుఖమువలె _ ముఖమును 

రచించవలయును. భుజముల వనజకు వెడల్పు లి అంగులములు చంకల 

లోపలకు కొలత 19 ఆంగులములు చన్నుల సందు 10 అంగులములు 

అక్కిళ్ల యొక్క. వెలుపలికి రావలయును. చనుమొనలలావు 2 

యనలు చన్నుల వృత్త తము ౨9 అంగులములు _స్థనములకు దిగువ విస్తా 

రణు 15 అంగులములు పొట్ట నడువు విస్తారము 22 అంగులములు 

బొడ్డు లోతు విస్తారము 1 “అంగులము మేఢ థము పొడవు శి అంగు 

లమలు లావు 11 అంగులము వృషణములు పొడవు లావు శి అంగు 

లములు తొడల విస్తారము 1% అంగులములు మోకాలి విస్తారము 

9 అంగులములు పిక్క మొదలు విస్తారము 7 అంగులములు చీల 

మండకు చె భాగమున విస్తారము ar అంగులములు దాని పెన 

విస్తారము. రై అంగులములు చీలమండ వాడవు వెడల్పు. లి అంగుల 

ములు శాలిబొటన్న వేలిలావ . 12 యవలు రెండవ (వేలు 8 యవలు 

మూడవ వేలు 7 యనలు నాల్లవ వేలు 6 యవలు _ఐదవవేలు క్ర 

యనలు చేయవలయును. ఒకొక్క దానిలో. ముప్పాతికవంతు 

గోరు వెడల్పును సగమువంతు గోరు పొడవును గుం|డముగాను ' జేయ 

వలయును, నిలుచున్న ట్లుగాని, కూర్పున్నబ్లుగాని పద్మము వీఠముసె 

నుండునట్లు రచించవలయును. తన దంతమును కుడిచేతను, ఎడమ 

చేత వెలగపండును, తొండము నమోడకమును. కుడిచేత అంకుళ 

మును ఎడమశోత పాళమును, కుడి చేత సర్పమును, ఎడమచేత అక్ష 

మాలయును వమమూడు కన్నులును, బంగారు. చాయయును, సన్నని 

వస్త్రములు ధరించియును, ఆ భంగముగాని, సమభంగముగాని, నిలు 

చున్నట్లు రచించవలయును. ఆసన మైన చో నుఖాసనమును కిల్సింప 

వలయును. ఎడము కాలును అడ్డ ముగా నుంచవలయును, కొలత (ప్రా 



ఏవ భాగము 297 
రము తలనుండి పాదము వజకు (కనముగా రచించవలయుః ను... పాద 

త సు పటం |. 

మాలకు కడియములక్క_ లేడు, ఫొరివెము. యెడమ్మవైఫున. లొరగినట్లును 
సర్ప యజ్ఞోపవీతమును కిరీటమునుగాని జటా మాళికమ-నుగాని రచించ 
గు. మెడలో హారములును, సవ్ముస్తమెన్న యాళ్ళరణము లును, 
గొప్పు శోరీరమును, పెద్ద పొట్టయును రచించవలయు నుంది వినాయ. 
కుని లక్షణము శిల్పరత్నం a _త్తర భాగం 14వ _ఆభ్యాయమున { 
మొదలు 24 నో కమల -వజకు ఉ త్రము పంచతాళము _పకౌరము 
వి ఘే కర లకణమున జెవ్పినాడుగాని శ్లో శోకముల యం బేమి నూరు 
లేనందున (వాయ లేదు, 

శో నాగాననంరతు క్నాహుం “ప్రశ్మకంచవటోస్టం. వ 

కర్ణ చామరసంయు క్షం ఇయుదండంస మో దకమ్॥ 15 

లంబోదర ంళూల పాశ ంహాాంజి యళోపపేశినండదేనా? 16 

బంధించి ఏకడంతము పాస్టృశే 01 wy 

- (అనుబంథము లీక్, 86 పటములు నాదుడు) 

95. అపరాజిత ప పద్ద త . 
అపరా 118 వ సూ 

క్ట, గజాననం చతుర్భాహుం eerie 

వకతంతంమహాచండం చ్యాలయజ్టోపఏతినమ్। షష శి్ఫ్ 

స్వదంతందతీ.జ్రహస్తె పరశుంచాపచేకరే 
ఉత్సలంచోర్థ్వళో వామే తస్వాధో మో- వకంస్థితమ్! లర 

సిందూరర క్రంకుంభంచ కుంకువూ రుణవి[గవార 

కు ర్యాచ్చ మూపు కారూఢం సిద్ధిదంసర్వ కామదమ్'| ల్ 

తా॥ వనుయ మొగమును నాలుగు చేతేలున మూడు 
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కన్నుల్తును, నునుమ్య రూపమును ఒక్క కే దంతకును సర్ప యజ్ఞో 

పవీతమును, కుడిచేత తన దంతమును శెండవచేత గండనొడలియును 

ఎడమచేత పద్మమును దానికి దిగువవేత మోదకమును చందిరము 

వంటి యెజుపు గల కుంభమును. కుంభను మిగుల = ట్రనయిన 

"దేవామును ఎలుక" వాహనమును. గలిగియుండిన రూపము పతి 

యని "తెలియవలయును, 

. గరవాభళ్చివల్లాలా యమా శెవం|పకీ రి ర తాః” 

(అహా 235 వసూ 15వ క్లో) 

6కి రు ఎరా రప పద్ద త 

శిల్బరిత్నం ఉత్తర భాగం 14 వ అ. 

శ్లో అశ్వ్యంగులంతు కేశోచ్చం సపూంశే ౦ముఖిమా నకం 

(ీవోచ్చంతుయు గాంళం స్యాత్ తస్మాచ్చూ చుకమంశ తే1॥25 

" తేస్మాన్నాఖి స్తతో మేం సప్తభా గేనకల్పయేత్ | 

భాన్వంళ మూరు దీర్గ ౦చ జానుదీర ర ంద్విభాగత ॥॥ 26 

జరిఘాడీర్ష ఆ ద్వాద శాంశం ద్య్యంక ంపాదతిలోన్న తం 

డశాంశ లతుతలాయామం మన్వంళ ౦ బాహుమా నక మ్॥ 27 

పకోపాయతమాశాంశం తలాయామంయుగాంశకమ్ 
తత్సమంమధ్యమా యామ నున్యత్ సర్వంపుకో | క్త్వత్ ॥ 28 

తా తల వెం డుక కలు 2 భాగములు ముఖము 7 భాగములు, 

మెడయెన్లు 4 భాగములు మెడ నుండి అొమ్ము వణుకు 7 భాగములు 

అక్కడి నుండి బొడ్డు 7 భాగములు బొడ్డు నుండి మేథిము 7 భాగ 

ములు తొడ పొడవు 12 భాగములు మోకాల్లు పొడవు 2 భాగ 
ములు పిక్క. పొడవు 12 భాగములు పాదము యెత్తు ౨ భాగములు 

పాదము పొడవు 10 భాగములు భుజము పొడవు 14 భాగములు 
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లిం 

9 / ' యం ధ్యమి ప
ంచకాల..౨

 wt నే eres 
saad 

14వ ఆ 

న్నే. 

పాశివీనాంగకమ్ ఉల్మీహాన్ముఖ మే క శేనసదలా భాంతాలనా 
భా ంతేతే కట్యంతే ంచర జాళ

 శాశ్చకర ణీయాఃసార్థతస్తాలత
ే:125 

ఇ్షఏి నిల్చ్పర త్నే ఉ త్తరభా గేపంచ
 కా లక్షణంనామ చతుర్దకో =. 

ఛార్యయః ఇది అసంపూ ర్చిగ నుండుటచే ఆాత్సర ిమనవసరము. 

ఏ4, మహాగణపతి లక్షణము 

శిల్ప ఉత్తర 25వ అ. wm 

మందారా ద్యైః ల్పకవృతే వి శేమెర
్విశిష్టలే రఫల-దైః . 

ఇిరిత దతం శాంతర్భాలాతపచం(దికాకు లేచ
త కే! త్రి 

ఐక్షవజలనిథిలహరీక ణజా
లక చాహీనా చగంథవహే

ాన ం. 

సంచేవి చేచసురతీరుసుమనః శిత మ
ధుపపకచల నప రేణః 40 

మవాతో 2.ధస్తాదృతు భ
ిర్యుగపత్. సంసేవితస్యక 

ల్పతతో 2 41 

సింహము పాదకీరగలిపిమయపజ్ళే త్రీషట్యకోణో ల్లసికే 

అనీన న్వేకరదో బృహదడకో దళ
 భుజోంరుణ్ గ జవర నః 43 

3 

పీజాపూరగ చేము శార్మ
ుకరుహాచ(కాబ్టపాక్ కీల

 . 

నీవా ;(గస్వవిహెణరత్నక లక్ (పో
 ద్యత్క- రాంభోరువహః 

భే నయోవన్లభయాచ పదో
 గకరయా ర స్టో జ్వల ద్మా

ష యా 

ల విశ్శోత్స త్రివినాళ సంస
్థితికరో విఘ్నూవిశ్ష్

టార్టదః! . ఓలి 



980 భారతీయ మహో హోశీల్చ్పము 

కరపుమ్కరధృతీకలళసుతమణిముక్తా పపాలవ్లేణ 
అవిరత థా రాంవికిరన్ పరితేఃసాధక సమ గసంప తే gn 44 

ముదజలలోలుపమధుకర సూలో౧ నిజకర్ణ తాల తాడన మూ 

నిర్వాసయన్ ముహాక్ముహంరమ నైరనుై శ్చ శవిత్రో 

యుగ పతీ ॥ క్ 

అ _ో౭. భబిల్వమభిత ళ్చరి మార మేళ 

తద్దవీ.జే తేవటజు పౌగిరిజావృపూంకొ 

సృ సీే2.ధసీ ప్పలజుపౌరతి పువ్ప బాణ 

సమే పియంమగుమభితశ్చమహీవఠావో 1. 46 

ధ్యేయా చపద్శయుగ చ| కదశై ఫరో క్లో 

పాశాంకుశాఖ్య పర శుతిశి ఖైర థాన్య్యా 

యుగ్మోతృ వేముమయచాపళ రై సృృతీయా 

వంత ్యాశుకాహ్యుకల మా గగగదారథాంగః॥ 47 

ధ్య్యేయాఃమటో్కోణాళి మపరితః పాశాంకుశాభ యీష్టక రాః 

న పమడాగణపత యోరక్తాకారాః పభిన్ననుదవివశాః 48 

అగ్రాోవా మాద్ళప మోదసుముఖె(చతమభితో = 

సృ షేదదుర్నుఖాఖ్యూ స్తంముమభితో విభ్ను విన్నుకరా॥ 49 

సవ్యాపసవ్య భాగేతస్య భ్యే యో చశంఖపద్మనిభి 

మూ వీశమాణి క్యాభోవర్ష ంతె ఢారయాధనానిసడో॥ 50 

సిద్ధిసమృద్ధిచా న్యేకాంతిర్శదనవతీమద| దనయా 

(దావిణివసుధారాభ్యే నుధుమత్యకి 

విన్ను నిథియుగ[ పనుదాః! 51 

తా॥ మందారను మొడలగు శల్ప వృక్షజాతుల ముకు 
ఫలములయొడను చల్లదనమును. గలిగిన శలుచెసల నడమ చేత యుండ 
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వంటి వెస్నెలచోట చెజుకురససం| ద్రము నందలి యలల యొక్క 

తు ఎపురలతో గూడిన మలయమారుతము చేతను కల్పవృక్షముయొక్కం- 

పుమ్చ్పముల  యందుండిన తుమ్మెదలు | క్షదలుచుండుటయును రత్న 

మాయను వైన 'ఫలపుష్పు పల్లవములు 
అనగా మాణిక్యములవంటే ఫల 

లును గల వృకుము సన మజీయ' అన్ని బు స్ 

సతుం చునట్ట్రయు పూయునట్టియు వృక్షముల 

కాలముననే శనివించుననుట పింవాముఖమ 

రములతో గూడిన పద్మమునకు మూడుచుట్లగా మా! ము 

అన్ను “వులయందడు వరుసగా అచ్చు లును హల్టులు ౫లసీ ల్ 

ర ములును దానిపై ఒక్క దంతముమే, పెద్దపౌట్టయును, పడి చేతు 

అవును, అ ఎ జన్ శరీరము ను, ఏను గుముగమను 
కుడిచేచుల దిగువనుండి 

లము గద చెబుకుగడ, గతిక, చక్రము శీను ఎడమచేతుల 

నుండి వరుసగా శంఖము , పాశము, కలువ వరికంకులా తెనదందేమా ఈ శ 

రను తొండము నందు రత్నకలశ మును. పద్మమును 
చేతబట్టికొ 

భార్యతో గూడిన వాడును సవా స్పమెన ఆభరణములు గఅపాడును. 

విశ్వము యొక్క పుట్టుక ఉనికి నాళము ఈ మూడింటికిని అధికార 

యును ఆగు మహా గణపతిని థ్యానిం వదను. తొండము నందే 

రత్నకలశ మనుండి కకురియుచున్న యడ తెగని మాణేక్యముళి, 

ముత్యములు, పగడములు పచ్చలు, ౧ నీ ల్రములు, 

ముకొ నుచు ఉపక రణమలను కలగ చేయుచుండును. మదజట 

తుమ్మెద చాలును తేన ఇవులకదలింపుచేతే పారదోణ 

చున్న ట్లునుః -దేవతలొక నైపునను, చానవుర న్ నై పునను 

-సేవించుచున్నట్రును: ముందునా శేడుచెట్టును ల శ్మేనార 
యగుణను, 

దథీణఇమున 
మతే చెట్టును పార్యతీశ రులను

 ఢానుకి రావి చెట్టున న 

ఉ తరము న |పింకణపు చెట్టును 

ర ఫ్రీ మ న ధు లు ను, 3 
t 

“a సవించుచున్న ప్లాను పి మున ఫ్ర చేతుల లో 

భూవ రాహముల
ును, ౧౫) యణ ౯ 

వతుసగా వు 

మొద పై జోన్ల అంతటను 

ఇ! 

గ్య 

నందా సక్తి గల 
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రెండు పద్మములను చ| కము కొంఖిమును శీవ్రని చేతులలో పాళి, ము, 

అంకుశము, గండగొడ్డలి (తిళభూలము. మన్మథుని చెతులలో సౌండు 

క లువలును చెజకుగడయును అళోక పుష్పమును వరాహాము శోతులలో 

చిలుక్ వరికంకులు, గద, చక్రము. కలిగియుండవలయును, పటోగణా 

ముల చుట్టును పాశము: అంకుశము, అభయము, వర డము గల పత్నీ 

హిశగణపతి యెజని తనువును, ముందటి కోణమున అ మోాదు(డు 

జాని చుట్టు. కోణముల యంను 'పమోదుండును సుముఖు[డును 

వెనుక కోణమున దుర్భుఖు(డును అతని చుట్టు కోణములయందు అపి 

ఘ్ను (డును విఘ్నుకరుండును కుడి యెడమల యందు శంఖము, పద్దం 

అను నిధులును పసుపువన్నె మొజుపు వన్నె గల ఛారతోథ్రన, నర్షం 

కురియుచున్న ట్లును, సిద్ది, సమృద్ది, కాంత మదనావతి అనువారిలా 

కలశ ముతో థనవర్ష మును కురిపించుచున్నట్లును గల స్వరూపము మహో 
గణపతి లక్షణమని' యెజుంగవల యును. 

(అనుబంధము లిన పటము చూడుడు) 

98/2 ల క్ష్మిగణపతి ల క్ర అము 
శ్ల్చ నం్యగహము. 

న. మూవ మె తసమాయాఢో రమాచామాంకసంస్థితం 

వీలమేఘసమాభాసం గణనాధమపాస్టు మే॥ ర్ 

తా! మూూవకము మొక్క శ రీభ్రముు పె నున్న వాడును. ఎడవం 

తొడ యందు లకీ జేవీకలబాడగు నీలవర్ణము గల వాడును అగు 

గణపతిని లకీగణపతియని తెలియవలయును. 

(అనుజంధము లిరివ పటము చూడుడు) 

ఫర బవీజగణపతి లక్షణము 
శిల్ప ఉ త్తే లిక్ వ 

pe రకోరక్తాంగరాగాంశుకకు సుమయుతేస్తుందిల క్చంద్రమాలి 

శ్నేతేయుక్త క్ర నీ) భిర్యామనక రచరణోబీజపూలరా త్త తనాసః 
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హస్తా గాత్ ళ్లు వ్పపాశాంకుశొ రడవర దోనాగవకొ ౬ హీష్షోభూ 
'జేవఃపద్భాసనోవో భవతునతనురో భూత్ పై విన్న భరి 

ఈ క్ఎజ్రనివాండును ఎల్లిని "| త ములు "ఎజ్జని గందము, 

కోర పుష్పములు, ఇద్దపొట్ట. చరకుడు ‘క మునకు,” 
మూడు 

WR, > షరతును" శాల్లు వరులు" కురుశలును, తొండమున ఫలమాను, 

తెలియవలయును, మజీయు 

శో 
జలా ధృత పాశాంకుశక ల్పశలతిశాస్వరదశ్చటీజపూరయుతః. 

శ నన కలకలీతపూాలీి సి స్తిలోచనో ఒరుణశనుక్చగజవదనః!! సీకి 

భాసురభూమణదీపో బ్బ హాదుదరఃపద్నవిష్టశేలలితః 

ఛ్యేశళూఒసాయతదో ఇపతే సరసికుహఃసంప దేసదా మను డై 154 

ఛా॥ పాఠము ఆంకుశ ము, కల్పలత, "దంతము. ఫలము కిరీట 

మున చం దశల మరూండుకన్నులు. ఎబుపువన్నే, .వనుగు మొగము 

సమస్త భూషణములు, పెద్దపొట్టు పద్మువీఠము, 'పరుచ చేతులు పాద 

ములు కలవా శు ఇంకను (మయమతమున్త . . 

శో రకాకు మాలాంపరశుంచదంతం భత్యం చదోర్భిఃపరితోదథానం 

సూ వావజాతం। తీదృశ ౩గజాస్యం లంబోదర ౭తేరె 

తిర సానచమూమిః! స్స్ర్ 

ఈాః ఎల్బని అక్షమాల పరశువు దంతము ఉండాయి. నాలుగు 

శ్రకులలోను, బంగారమువంటి వాయయును, మూండుకన్ను లును, 



954 భారతీయ మభాోశళశీల్సముం 

వనుగు మొగమును,.  పెద్దపొట్టయును కలిగియుండు దేనునకు 

సాష్టాంగ నమస్క్మాఠమును చేయుదును, 

శో నమామిపాశాంకుళ దంత భక్ష్య సంలకీ తంత్యక్షముచారకుకీం 

నాగాననంనాగకృతో త్తరీయ ము త్త ప్త హేమ పభ మే 
కదంతమ్॥ 56 

ఆఅ! పాశము, అంకుశము, దంతేము, భక్ష్యము; మగా (డు 

కన్నులు పెద్రపొట్ట, వనుగు మొగము, సర్పయజోపవీతము బాగుగా 

కాచిన బంగాపవంటి వన్నె యును ఒక్క శు దంతమును కల గణపతికి 

ననుస్క-రిం చెదను లేక 

నో వి ఘ్నేశంసపరళ ధథాతవటికాదంతో ల్లస సల్లశ్లుకే 

ర్టోర్భిఃపాళసృృణీస్వదంతవరదా 

ఎైఫ్రగ్వాచతుర్భి ప్యతం కుండా గాహితబీజపూరమురు కుఖీం 

- (తీకణంసంన్థృ చేత్. 

_గయారాళమిథాన్యమిందు శళలా ద్యాకల్పమజ్ఞాసనమ్ | | 57 

! గండగొడ్డలి, అక్షమాల, దంతము, ఉండాయి. బే పాళము 
అంపళము దంతము, వరదము, తొండము చివఠరఫలము, పెద్దపొట్ట, 
మూ(డుకన్నులు, సిందూరవర్ల ము వనుగుంమొగము చందఖుండము 

కిరీటమునను, ? సద్మాసనమును "కల వి మ్నేళ్వరుని ఛ్యానిం పుడు. 

100. హేరంబ అక్ష అము. 
శిల్ప ఉత్త 235, వ అ oe | 

న్ J సింహోేప రిస్థీతంచేవం పంచవ ర్షంగజాననం 
దళ బాహు, తినే తంచ జాంబరానదసవు పభ మ్) కర 
(పనాడాధయదా తారం వా తంపూరిత మోడకర 
అదంతా గ “అభ్య న్ ఈ స్పదతేంసవ్య హా స్తేన బీ భతంచరథాంగకమ్;; ' ర్ం 



95వ భాగము ౨... స్తితి 

కరకంచాకసూ తంచ పరశుంముద్ర రంతీఖా 

పాగాంకుథకరాంళశ క్రీం 'బేవంలంబోదరంళుభమ్ 60 

వీవరం వెకదంతంచ తుంబురూణాంగ గణాన్వి మ్ 121 

తా॥ సింహావాహానమును అయిదు తేలలును చీనుగు మొగ 

ములునుు పదిశేతులును, మూండు కన్నులును బంగారువంటి ళరీర 
కాంతియును వరద అభయ వా స్తముశ్తు పాత మో దక్ దంత చక 

వా _సములు కుడివె వెపునను చెంబు అక్షమాల. గండగొడ్డలి, చిన్న గద, 

కలె చేతులు ఎడమ వైపునను పాశము. అంకుశము ధరించిన శ క్ర్తితొడ 

యుండును, పెద్దపొట్టయును బలిసి న శరీరమును ఒకు డంతమును, 

చషం ంబజురులు చుట్టును. గలది పారంబళభూపమని 'మొజులవలయొను. 

(అనుబంధము శిరివ పటము చూడుడు) 

101. శక్తి గ ణప తిల క్షణము 
శిల్ప ఉత్త 95వ అ. 

శ్ ద్వాభ్యాంటి కా జమా నం|ద్రుకతనక మహాశ్ళం ఖలా భ్యాంకళా 

బీజాప్తూశాదిశుంభక్షళ భుజలలితంపంచబీజస్వరూపం, న 

సంభ్యాసిందూ ర వ క్ష నంకిస్తనభరనమిత ంతుందిలంసన్నితంబం_ _ 

కంఠాదూర్ల (ంక రీంద్రంయువతి నుయమధో నామి'దేనంగ శతేళమ్క 

శా శేండు వెతులయండదు బంగారు. కశీయీములును, పడి 

చాక్కంల యందు పలము ముదలగునవియును ఐదు తలలును, ఎబ్బని 

“జీహామును స్తనములును, పెద్దపొట్టయును వనుగుతేలయును చుట్టు 

5] కలును గల గ్యోశ్వ్యరుని నులించెదను. 

కాశ రప శిల్చము ఉ8వ పటలము 

శో వక దంతశ్ప్చతుర్చాహు క్నేత్ర తయసమన్నిత1 [11 
ళా 



286 భారతీయ మహ+ శిల్పము 

కూమవ్యస్ర్రుధరశశాంతో బంధూకకుసుమ్మ పభః 

జటామకుటసంయు క్రః సర్వాభరణ భూవి.తేః॥ HE 

అభయవర్వడ్మ్ చేతాటంకళూలసమన్వితః 

శు శంప్ల సాపర 118 
వి ఘ్నే శంప్లూర్వవత్ కృత్వా స్థాపయేైలినో త్తమః 

...(తాత్సర్యమవసరము లేదు) 

.* శిల్ప ఉత్త 2వ అ. 

బాల పనూతేమా త్రో౭.య మంబికాం శేనివేశితః! 61 

అతిఠకోగజముఖో ద్విరదోరత్న భూపి.తః 

చవకం పున. లేబి భ్రత్ సృణివా శా కరద్య య, 63 

ద్వాభ్యా్యాంకల్పల శాందోళ్ళ్యాం (2 కోలయన్ రత్న వర్ణి ః శం 

ఏవంథ్యాా త్వాజ వేన్ళంత్రం మాలాఖ్యం గణనాయకమ్ 65 

తో పార్వతి చొక్క తొడియై గూర్ముండిన పసీవిల్ల చాండు 

మిక్కిలి యెటుప్తు వను(గు మొగము రెండు దంతేములు రత్న భూవ 

ణనులు తొండము మొక్క చివర చెంబు ఆరెండు చేతులలో అంక 

కను, పాశేమును, రెండు చేతులలో కల్పవృకపు తీగెలును, ఆ 

తీగలు కదలునప్పుడః రత్నములు (కింద పడుచున్నట్లును రచింపబడు 

నడి బోలగణపతి లకణమని తెలియవలయును. 

103. రు ద్రగణుశ్వర లక్షణము 
అపరా 9192 వ. సూ. 

నరరచోపంసృణిర్హం తం పరభ్ందత్సీ కేక బే 

కపాలంశ రాకదూూలం పాళశందండంచబావను శే లిత్రీ 

పంచోవ క్షం తినే తంచ హవారంఠు దగ జెశ్వ్యరం 

నృషభవాహోనో వే వేళే9 _సర్వశామా ర్థృసాథనన్ం॥ ల9 



రివ భాగము 

తాః వరదము, ధనుస్సు, అంకుశము, దంతము, పరశువ్రు, కుడి 

చేతులలోను, తలపువ్లె, బాణము అక్షమాల. పాశము, దండము 

ఎడమ చేతులతోను ఐదు ముగములును మూఃండుకన్ను లాను, వృషభో 

వాహనమును కలవాడు రుదగణ 
పతియని తెలియవలయును. 

పారమూ ర్హియని అపరాజిత పృచ్ళ) “డ్ 

కాశ రప 49వ పటలము 

గా పంచతాలో కమా నేన స్
మ_ందంకుర్యాద్విల క్షణం 

| ల 

మానో న్నానాదికంసర్వం
 (పో కృంవైస్తాండలకవో 

1 

ద్విఘజం వాచతుర్ష “సం షడ్ఫుజంభానుహా సకం 

శ క్రించాణంచఖడ్డంచ చక్ర ం| పాసాభయంతథా!॥ 
3 

సమ్యేవా మేతుపింఛంతు ఖడ్లశ్రకంటకంతేథా 

ధనురండంహలం చెవ భానువాస్థాన్ని తేస్థితమ్!। 
క 

ళో శ 
“ర్ట థి శ 

పుడ్భుజస్యద్వయంఖిద్లేం శ కక్సిరల.ణ పాఠ 

శేటకంచాక్షమాలాచ కుక్కు_టంవామహ "స్ప! క్త 

చతుర్భు ేఒభఛయంశ్ క్షైం దథ్నీణేతుకరద్వయ కుక్కుట 6 చామ 

మూలాచ వావూహస్నేరృ తెగుహః॥ 
స్ట్ 

ద్విభుజంకుక్కుటం వామే
 శ కిరతీణహ స్తశే 

అను కంతుయత్సర్వం ఉమాస్మ్క_ందసహో కృవతే |! 6 

స్మ_ందలక్షణమా ఖ్యాతీం జ్యేష్టా విధి మతః 
పరమ్" 

తా|| కుమారస్యామిని పంచతాలము
న శెప్పబడినట్లు రచించ 

చలయును. ఉండు భుజములు నాలుగు భుజములు ఆరు భొజములు 

పది రెండు భుజములు రచించవచ్చును. శ క్రి, భాణము, ఖడ్డమ్ము 

చ్మకము, ఈల, అభయము. ఈ ఆకును. కుడివై పునను నెమలి 

పింఛము ఖడ్గము కేటము, ధనుస్సు? వంతము, హలము ఈ ఆకును 



విప్ర భారతీయ మహోశీల్పము 

ఎడమ వైపునను రచించవలయును. అఆరుచేతులయిన-వో "రెండు ఖడ్ల 

ములును, శ క్రీ కుడివై పునను, ఖెటము, అవనూల కుక్కుటము 

అక్షమాల యెడమ వైపునను ర'చించవలయును, నాలుగు పతులయిన 

యెడల అభయము శకి కుడివెపునను, కుక్కుటము అతువూాల 

యెడమ వైపునను రచించవలయును.. ఆరెండు చేతులయిన 

యెడల ఎడమచేత కుక్కు_టమును కుడిచేత శ క్రియును నుండవల 

యును, ఇందు చేప్పుబడీన విషయములు సోమున్మ్నంద లక్షీణమునుండి 

(గహించవలయును, ! 

ఆపరా, 2౨125. వ. సూ 

నో మడ్య కృరద్యాదళ భుజం లోచన్మత్రీయసంయుతం 

శిఖ్యారాఢంమాలసలంచ కుమా రంమన్నధాకృతిం! 40 

శరంశ_క్రించఖడ్లంచ అంకుశందండ మేవచ 

అక్షసూ త్రంవడే తాని వామకేమకరేముచ।। 41 

కృంగంఢనుఃపాశ ఖెటం వరదం చక మండలుర 

దశీణేమకశేసేవ మస్తాోణాంవట్క మేవచ! కక్ 

తా! ఆరు ముఖములును పడి రెండు భుజములున్న మూా(డు 

కన్ను లును నెమిలి జాహసనమును బలిసిన శరీరమును చళ్ళని రూప 

మును బాణము, శో క్కి ఖడ్గము, అంకుశము, దండము, ' అత్మాల 

ఈ ఆరును ఎడమ వై పునను, కొమ్ము ఢథనున్సు, పాశము, భేటము, వర 

దము కనుండలువు. ఈ ఆరును కుడివై పునను ర'చించవలయాను. 

F నిల్వ ఉత్త 25 వ అ, 

న్లో. విల్ ఇత్ మణ్ముఖం టేవం. నుయూరవరవాహనమ్ [1 128 

తరుణాదిత్యసంకాళం 7 బాలభూవణభూషితం 

స్టానీయేఖర్వు కు వాపి కుమా రోలిఖ్య తేయడా!| |. 

భుజూద్వాదళ కుర్వీత ఖర్భశేచతురోభుజాన్ 

| (గా పవ నేద్వి'చాహాం:స్యా శ్రఖసీ రారావిచత్నణాః॥। 0 
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ఆ॥ కువూరస్వామిక్ మయూర వాహానమును ఎజి ని శాంతి 
గల శరీరమును చాలభూవణనులును రచించవోలయును. “పట్టణమున 

పడె రెండు చేతులును, కొండ దిగువ గ్రానుముననొలుగుశోతులును, 

(మనమున శెండు చేతులును రచించవలయును 

క సిందారారుణవి గవాంనుర్గగణా నంద పడంసుందరం 

దేవండివ్య వినోద ధా మమరుణాకల్ళపశారోజ్డ వి. : 

నానాని భమభావణవ్యతికరం సేర( పథాసుండరం " 

వం దేశ క కృభ్యయాదధానముది తాభీష్ట (పభావంగుహమ్॥ 64 

a సకదూ రారుణశాంతీమిందువదనం కేమోరహోరాదిభి. 

ద్రివ్యెరాధరశా క ర్విభూషితతనుంస్వర్షాది సౌఖ్య పదం 

అంఖ చో జాభయళళ కికుక్కు-టధరం రకాఎగరాగాంశుకం 

ను బహ్మణ్యముపాస్టశే హప్రణను కాంథీ శ ప్రణాళోబ్యతమ్॥ 65 

స్ఫురన్నకుటప తకుండలవి భాపీతం చంపక 

(పజాకి ఏతకంధరంకరయు గేనశ క్తిం పవీం 

గువాంఘుస్ఫణ భా సురంస్నృకతు వీత వాసోవసమ్ [2 66 

తా! చెందిరము వంటి యెరుపు గల' వాడును" దేవతలు 

సంతోషపడునంతటి మందము గలవాడును వ్మరని పువమాలలు 

గల వాడును శ కీ అభయములు క్షలిగినవాడును కోరికల నిచ్చు 

నట్టి కుమారస్వామికి నమస్కరించెదను., 

ఎర్రని చేహనును, చందునివంటి ముఖమును బాహుపురులు 

హారములు కలవాడును, శంఖము, అభయము, శక్తి కుక్కు-టను 

థరించినవాడును, ఎ రని వన్ర్రములు గలవాండును అగును. (బహ్మ 

ణ్యుని థ్యానిం చెదము, 
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కిరీటము, మకర కుండలములు, చంపక ఫుష్పములహారము శక్తి 

వ్యజము లేక నడుమున వామవాస్తమును వీతాంబకనులును ఎజ్పని 

దేహమును గల స్కందుని సరిం చెదను, 

105. సీరభ[ద లక్షణము 

శిల్ప, ఉత్త. 25 వ ఆ, 

వ్లో॥ గోజ్షీ రాభందధానంపరశుడనురు కౌఖడ్షఖేళాక పాలం 

ఈూలంచాభీతిదా న్మేతినయనలనితం వ్యా ఘ్రచర్శాంబరాథ §ం 

వేశాలారూ థను గంక పిళ తర జటా బద్ధకీ తాంశుఖండం 

ఛ్యాయేద్భోగీం దథూనంనిజగణసహి తంసంతతంపీరభ దమః 
81 

సితపంకజమధ్యస స్ట మేనంనుసితం వ్యా ఘనఖాది బాలచి వై మోక 

ఉపలవీత బాల భావమా శాపరి ధానంకమనీయగా తయప్టి మ్ | 

రేస్ 

SR. 

తా॥ తెల్లని చేహమును గండగొడ్డలి, డమరుకము, ఖస్తను, 

ఖెటము, కపాలము, శూలము, అభయము, వరదము, కల 'యొునిమిది 

చేతులును, మూండుకన్నులును పులితోలు వన్రుమును జేతాళ 
వాహనమును, రా దదృష్టియును, పనుపు మిగిలిన యెజుపు, వన్నె 
గల జడముడియందు బాలచం దుడును, సర్పభూషణములును,[పమధ 

గణము చుట్టును గల పీఠభదుని భ్యానించవలయును. 

తెల్లని పద్మవీళమున నుండిన తెల్లని శరీరము గల బొలు (యను 

పులిగోరు పతకమును అన్నియును వాలలక్షణములునుదిగంబరు డును 
చక్కని శరీరమును గల రూపమును రచించవలయును. 



వ్ లో, 

106. కేతసపాల లక్షణము. 
కాశ ప శిల్పము 4రిన పటలము 

_తివిధంవే తపాలంతు సాత్తీకంరాజసంతమః॥। 

శ్వేతంర కృంతథాకృప్ణం సా శ్వీకాడిగుణంళవేల్. 

ద్విభుజంచతు పృజం శాంతం. రాజస ంవడ్భుజాన్వితమ్!! - 

తామస చావ్టదోర్షండం (తిన్మేతంసమపాదళం | 

స్థానకంపద్నవీళంతు భ దవీఠంతువా తేథా[! 

ఈశూలందతీణవా న్తేతు కపాలమిత రేధ్యుతమ్ 

ద్విభుజం హే్యవమూా ఖ్యాతం చతుర్హ స్తమధోచ్య లే!। 

పరవా స్త్పంతుస వ్యేతః ఖట్య్వాంగంఖడ్షమన్య కే 

అథ వాపూర్వహ స్తేతు అభయంవర డాన్వితమ్। 

పూర్వవత్ పరహస్తాడ్యాఘంటి కేవామహ స్తే 

సా _క్తీంక ౭ పే్యేవమా ఖ్యాతం రాజసం శుణుసు వత।। 

శూలంఖడద్దంచఘుంటాంచ డషీజేతుకర| తయే 

ఖైటకంచకపాలంచ నాగపాశంతువామేే।! 

తావు సేతుధనుర్చాణం దశీజ్లె_దవీ ణేధ్భత మ్ 

శేవంరాజసవళ్ ఖ్యాతః ర క్ర శేకోర్ల (మండలమ్॥ 

ఉ(గదృష్టిసమాయు కృంనానానాగవిభూవీ.తేం 

(తినే తంనగ్నరూపంచ శే త్రపాలం పకల్బ్పయేతీ 1 73 

తా] క్షేతపాలుండు మూడు విధములు సాక్తికము రాజసము 

"తా నుసము వరుసగా తెలుపు, ఎరుపు, నలుపు వన్నెలు వశ్మ చేతులు 

త్రి(క ము 6చేతు అ శాజసము 6చవతులు ళలామసవక్ననూ మూ(డుకన్ను LE 

ర సీదమలతో నిలిచియు3డుట
 సా త్తక మున కుడిచేత నూలము 

ఎడము చేత కపాలము 4 చేతులయిన యడల కుడినైపున వరఢముి 

81 | 
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శూలము, ఎడవావెప్పున డమరుకము, కపాలము లేక ముందు పతులు 

శెండును వరదము అభయమును వెనుక చేతులు నెందు భూల్వనప 

కపాలమును లేక యడమచేత ఘంటియును, మూడు. కన్నులునూ 

దిగంబర రూపమును పద్నవీఠమునగాని భదవీఠముగాని రచించ 

వచ్చును, అన్నిటియందును ప్రక... 

రాజసమున శూలము, ఖడ్డ ము, మంట ' కుడి చేతులయందును, నేత 

కము, కపాలము, నాగపాశము, ఎడము చేతుల యందును 6 చేతులు 

కచించవలయును. మిగిలినవి పూర్వమునలెనే తావుసమున ఇెటకముూ 

కపాలము, నాగపాళ ము, ధనుస్సు ఎడవువచేతుల యందును మూలము 

ఖడ్దము, ఘరఠిట, బాణము, కడి చేతులయాందును (5) చేతులు టైము 

తల వెం డుక లును కోపముతో గూడిన చూపు అనేక సర్బములఎ 

ఆభరణనులు కల రూపము కేతపాలుడని యెటుంగవ లెను, 

(శల్చళత్న ముందీ భ్కము'ల కొన్ని కలవు 

శిల్ప ఉత్త, 25, వఅ 

ఎళ్ళ వ్యాలం బె గజటాధఠం తినయనంసీలాంజనా। ది పభం 

దోర్ల్యంద్యా త్తకపాలశూల నురుణ సగ స్ర్రగంధోల్బణ హ్ 
ఘంటా మేఖలనుర్భ రధ్యనిమిళద్దుం కార భీమల విభుం 
వం దేసంహితే సర్పకుతిడలధరంతంకే! తపాలంసచా॥ 1th 

దం తా గదంతురమహిశ్వర భోగ భూవ 
మాశాంబరంకరధృతో_గగజాకపాలం 
వృత్తో గచయువముద, గపిళంగ కేళంసల్ 

కే తపాలమనిళశంతు మవహాంనవూమి! 103 

"బ్రా (వేలాడుచున్న తల'వెం డుకలును, వము 6€డ4ు కన్ను 

లున్కు నల్లనీ చేహమును, క పాలను, శూలము రెండు చేతుల లోను 



శే 

వ్ 

ట్] వ వు OU | 

ష్ టు! 
ళీ 

(చా, ఫుచును, పుుంకారమును పాములు సాము a ప శే వేషాలు 

నకు _నమివ్క-రిం చెదను. మణి యు దంతములగ పడునట్లు తేజచిస 

ఎపికి చేంగిన యెజ్జిని 

స్మా_ రించాడను. 

107. వి శ్వకర్మ ౯ 
న ౨ 

ర en అ 

అ లీ 
అస శి 

3 
జాలా 

hin 

స్నా జో 

చలంచాపష్టిచలంచాబ 

శ 1 ” తము తన 

లోవాజంమ్భృత్ సుభా వైన శఠ్క
_రాభాసమ క్తి 

చల దవ్యమితీ వోక్త మన్నే
 

శం. i వో 

చిర్రాంగమర్థవ్యిక
ాంగ మా నూఖొాసాంగ:! ల 

మె త మేవం ప 
సళ్వాంగడ్భృ శ రిమ

ానం రయ చ్చి! 
[స 

శ దగచి తమితిస్సుతేన్ 
అర్హాంగద్భశ్యమానంలే 

ద్య దగ్నచి లె 

Cp 

a 

ama KR a Ee 

ర్యా మాస దూ "సమిహిక 
డని = 

ఆఅరార సందృళే వ 

అభాసంపంచవచే
 వ్య పట్టబి డో 

లం క్షుక్ష౦ 
డఉ త్రమంసర్వసిద్ధిసాఫ్టి న్మధకమ 

మ 

అధమంభోగసిస్ధిస్యా తీశ్వంలైవ 
ల త ౪ 

కక = 



244 భారతీయ మహాశీల్పము 

స్రావరంజంగమం చైవ వీవిధ౮ బేరముచ్య తే 

జంగమం చోత్సవం భ వేత్చర్యంస్థావరమివ్య తే! 9 

ఉ శమంలోహాజంబింబం వీటాథభాసంతు-చో త్రమం 

స్థానకరచాసనంశ యనం చెశాఖంవైన్మవంత థా! 10 

నృ త్తాదిసర్వ బేరాణాం (దవ్యము క్తంసనాతనం 

తశత్తద్ | ద మై్యెస్తుబిం బానాం భిన్న వీఠం| పకల్పయీత్ ॥ 11 

లంబాసనేచళయ నే శిలావీళంతుభిన్నకం 

వక కా వేళ్ళృతంసర్యం సుధామృత్క_టుళ ర్క--రెః॥ 12 

బేరాణాం| వవ్యమిత్యు కం మూ ర్తిధ్యానం పవత్యతే। 

Cd (బవ్మా వ్్షు ము హెశ్వరుల యొక్క రూప న్ రాణ 

లక్షణములను చెప్పుచున్నాడు. బంగారము, వెండి 

వో, 
cn 

107.విశ్యకర్మ లక్షణము 

దివ్యసింహాసనాసీనం మునిబ్బ6దని సేవితం 

ఉపాస్యమానమమ రః స్తూయమానంమహర్షి భిః॥ 
పంచవ క”ందశ భుజల| బవాాఇారి, వ కేసీతం 

స. 

వక స్థ లేచబి భాణం _గ్రైహ్న్మవిద్యాముమాతనుం 

పార శేయూరకటక కుండలా ద్యైఃనుకోభితమ్, 

భస్మాంగరాగం బే వేళం నరదంనుస్ని తాననం 

నవంథ్యా యేన్మహో దేవం విళ్వక ర్యాణనమువ్యయమ్! 

తా దివ్యసింహాసనమున నున్న వాడును, మునులచే చేవింజ 
బడుచున్న వాడును దేవతలచే నువాసింపబడుచున్న వాడును ముప్షా 
రుల చే స్తోతేము చేయబడుచున్న వాడును ఐదు ముఖములును, పడి 
చేతులును, | బవ్మాచర్య| వతమును లవ్మీ చేతను సరస్వతి చేతనూ 
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కడు గబడు యన పాదములను, తో భతంచ సు పదములకు, లోను బన్మా విద్యా చేతను 
వెచునుు హారములు బాహు పురులు కాళ్ళకు చేతులకు శకి 

యుములను చెవులకు కుండలములును విభూతిని ధరించిన వాడును 

టేనతలకు _పభువును వరదహా_స్టము నన్రచున్న ముఖము ౩ కలవాడును 

గావ రూపము గలవాడును. .శాళ్యతుతున అగు విళ 

ఇనా వ్రనించవలయును.. 

స్ పంచాననోదళఛుజో[ వతబంభటదీకః 

కేయూరహారమణికుండలచండ తేజాః 
భస్మాంకితో మణిమయాసనసంస్టితోఒ 
సశ్వేకశ రో వసతు మేహ్య డివిశ్వకర్నా! 

ఖా ణ్ జో వే 1 J సె బ్లా కార్టమునకు సమానమే కనుక తాత్పర్నము | వా 
శ agg 

“ 
ఎ J ఆన్ అ | ' శూ  పంచాస్వణశమలాసనో, నతఫరః క్రీ భారతీనేవితోటంకం 

చాపిహసంతి కాంధ మని కాంకుద్ధాలకా కాంక్ర్యటం 

మేరుళత ధారణ కాంతభాక రణ్ కా ంశస్థాగిదికోశ ంధనుం 

ధ తే యోదళ పాణి ఖిఃసుచి రెర్యోవిశ్వ్యక ర్మాస్వయమ్। 

కియా (రకటకై వ ద్వభాన్ కకరంహారాన ర ఎస్టితేం 

క్ర 

హాసోల్లాసభ రః పసన్న వద దనందాతుంవళాన్ సాదరం 

సాంగం వేదమధీత్యభూతిలసితింవ ంచేతమాశ ౨ముడా! 

తా॥ ఐనుముఖములు, పద్మాసనము, | 

వాణేసేవితపాడములు సుతే, పట్టుశారు, గా ట్రము, సంప, & శ్రీ 
"వాడిస, గుడ్డలి నాగలి చేడిచల్లార్చునట్టి జబపొ। తేమ, కవుండలువు 

(ఇవి దశా యుద్ధములు పద్శపురాణ సూఫండమన 
విశ్వక కర్మ పాఖొప్టై 

ప్పబడి యున్నవి) ఆను సామ్మగియును 
_నమున ' చె 

భాపావువులు 

పాతనులకు హా స్తణు లకు కడితునులు 
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= కుండలములు, పీతాంబరను, సంతోవము గల ముఖము భన్మ లేపనం 

కలది విళశ్వకర్మయాపమనుని తెలియవలయును, 

త్ల] పంచాస్యండళ బాహులిచ పద్మ వీ లేనుఖాసనం 

శ్యతాంగం పామవ(ప్ర్రంతు చి తవస్తో త్త తరీయక మ్! 

ఢక్క_ంళ ంఖంధనుర్వీణా పదవా స్త సంతువామేే 

అధవావరదంకురాిచ్చ కం బాణం, తికూలకమ్। 

సర్పరాజంచాక్షమాలా సవ్వహా స్తెధృతంతువా 

అథ వాచాభయంకు ల్యాన్నా నాలంకారసంయుతమ్।! 

సి క్రో శ స్య రల్నే ముకుటంకుం డలా దైక్టనుకొ భితం 

మర్చ యన్న్మహో దేవం ప్శ్యక ర్నాణమాశ్వఠత మ్, 

(విశ్వకర్థ సంహిత 

ఈ] ఐను తలలు, పదిచేతులు, పద్మవీళమున, _ నుఖాసనము 

తెల్పపువన్నా, పసుపువన్నా గల వ్యన్ర్రము చిత వర్హ ములు గల 4 త్త 

రీయము, డమరుకము, శంఖను, ధనున్సు, వీణ, పద్మము లేక వరఠదము 

ఎడమ పునను, చక్రము, శరము, (తీిళూలము, సర్పము, అతమూాల 

లేక అభయము కుడివైపునను చేయవలయును. సమస్తమైన భూవ, 
ణములును, నవ్వుచున్న ముఖములును, రత్నకిరీటములును, కర్ణ 

కుండలములు, కల రూపము నిశ (కర్ళ సర మేశరుడని. తెలియ. 
వలతును ఉ తేమ జాల (పనాణమును బట్ట ర చిరంచవల యును. 

(అనుబ౭భము 40వ పటము చూడుము 

రా తాయి, కర, సున్నము, మొ జనము పటము, మన్ను లః 

తొమ్మిది విభములగు వస్తువులతో ఉత్తేమమున మూడూ విధములును 
మధ్యమమున మూడు వీధములును అథవామున మూడు విధములునుూ 
కల్లు 9 విధము లుగాను చల ము, అచలము అను పద్దతులతో నుచేయు 

. నురు . లోహజము మృత్తు, సుధ, శర్క-ర అభానము పవి చల (దవ్యు 
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ములు తాయి, దారువు, రత్నము ఇవి అచల | దవ్యములు, చి తాం 

సగము, అర్గచి తాంగము అభానము అని మూండువిధములుసమ స్తమై 

యువయవములను స్పష్టముగా జూవీంచబడునది చి తాంగము సగము 

రూపము మాత్రమే కనువించునది అర్థచి|తాంగము సగములో- సగము 

వచా త్రమే క్రనువించునది ఆభాసము అభాసమనునది గుడ్డమోద వై నను 

గో డమీదనై నను అయిదు రంగులతో రచించవలయును, అన్ని అనయన 
ములుకనువించునదిఉ త్రమమునమ స్థమైనఫలము లనిచ్చును. అర్థచి తేము 

ము ధ్యమము భోగములను మోశుమును ఇచ్చును. అభాసము అధ 

యామున మూడు విధములును ఇట్లు 9 విధములుగాను చలము, అచ 

అవు అను పద్దతుల తోను చేయుదురు. లోహజము, మృత్యు సుథ, 

ఈ ర్కార, అభాసము ఇవి చల|దవ్యములు, కొయి, దారువు, రత్నము 

జబుమ్ అచల (దవ్యములు, చి. తాంగము, అర్హచితెంగను, అభాసము 

అ ని మూడు విధములు సవుస్తమైన యవయనములను స్పష్టముగా 

ఉాపించబశూనది చి తా౭గము సగము రూపము మా(తమే కను 

కుం చునడి ఆర్హచి, తాంగము సగములో సగము మాత్రమే కనుపించు 

నడి అభాసము అభాసమనునరి గుడ్డమోడ నై నను గోడమిోాడ నైనను 

ఆయిదు రంగులతో రచించవలయును. అన్ని అవయనములు కను 

మించునడి ఉత్తమము సమస్తమైన ఫలముల. నిచ్చును. అర్థచ్చి త్రము 

వయధ్యవము భోగములను మోక్షమును ఇచ్చును) అఆభాసము అధ 

ముము భోగముల నిచ్చును. విగహము అనగా స్థావరము జంగమము 

అను బాసిలో ననేక భేదములున్నవి, జంగమము అనునది యుత్సేవ 

మునకు దగును. అన్నియును స్థవరములు బంగారు మొదలగు 

మూడు లొ'హముల బింబనులు ఉత్తనుము వీఠభాగము కూడ 

ఉత్తమ జాతిలో వే యుండవలయును, స్టానళను (నిలువు ఆసనము 

(కూ కుండుట) కయనం (పరుండుట్యు వై శాఖము(పాదవిన్యాస ఫదము) 

(పొదవైవ ఏన్వాాస భేదము) నాట్యరూప (పతీహ్షములకు శాశ్వత, 
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మైన (దవ్యముతో రచించవలయాను. వ్మిగవహమును వేసిన జూతియీ 

కాకుండేనను మజీయొక జాతీతోనై నను వీఠమును కల్పించనచ్చును. 

“సైైనకమ మునను, ఆసనమునను, శయనమునను, వేజయిన శిలావీఠమును 

కల్పించవ వచ్చును. ఒకసారి చేయబకునవి యన్ని యును, సంన్న ము; 

మున్ను, మొజము వీనితో జేయవచ్చును. |వతిమల మమొక్క- దవ్వ 

మును ఇట్లు చెప్పబడియున్నది. (పతిమ యొక్క. రూపమును గూర్చి 
చెప్పబోవుచున్నా డు. 

నో చతుర్భుజం చతుర ర్ం ది(పా దంచాష్టలో చనం॥ 18 
ర్ల cE ~ చె అహ్హకర్ణ స సవమాయుత్ం తనుళ్చె కాకృతి స్తథా 

ఉత్తమం దశ తా లేన మాన యేత్సంగమానక మ్ 14 

స్ఞానకంచాసనం వాపి వీకబేరఢరంతిణా 
వరదాభయవా సంచ జటామకుటమండితవమ్ ॥ శక్ 
కుండికాబాకుమాలాచ వా మే2.వా మేక నేక మాత్ 

[సుక (సువధారణంవావి (వాగ్వర దా భయాన్వతమ్॥ 16 
మక కలాం ఛత పువ్చంకుండలం వాదశర్ష యోః 
యజ కసూ తో త్త తరీయాది నూ తాదోదశబంధనమ్ొ।॥ 17 

హోకోప గ్ నసంయు క్రం బెహవమాలావిభూవీతం 
కేయరంారకట కాహ్యైళ్ళ కుర్యాత్తుమణిబంధనమ్॥ 18 
కటుక, తేయసంయు క్షం సక ంకట శాన్వి తం 
క్టి సూ(కాదిపట్టంస్యా నీ గ్నావ్యంచలనసంయుత మ్; 19 
రతా షంగులీయకావాస్తా పాదంజాలసరత్స కం 
లలా కేవ్ఫ త్రీతిలక న్యా చ్చందనాగరు మేవచ] 20 
సర్వాంగం కే వామవర్శ్మంస్యా న్నలకాంతంతుచీరయుక్ పార్ట యోఃశ క్రికోచీతం దవేజేతుసరస్వతీ॥ 21 
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వానుపా న్యతుసావితీ సర్వ్యాభరణభూపితం.. 
ఏనంపితాముహం పో'ర్తంసః కుర్యా చ్చా్యస్రువిద్ బుధః. 22 

తా॥ నాలుగు చేతులు నాలుగు ముఖములు, శిండు పొద 

లు. ఎనిమిది కన్నులు ఎనిమిది చెవులు ఒక్కొ కేశోరీరడ్సు ఉత్తమ 
దళ "తాలమున 3 చెప్పబడిన కొలతల (పకారము చేయవలయును నిలుచు 

స్ప కైగానిహామ్పండినట్టుగాని, వన్ర్రుముతోగూడియున్నట్లును, వరణము 
అన యము ఎడవుకుడి చేతులును, చెంబు, అక్షమాల ఎడవకుడి దిగువ 

శకం లును | జటానుకుటమును (సుక్కు, (గువము, వరదమ్వుూఅి అభయము 

మెద  చొలాంఛిత పుహ్పముగాని కుండలముగాని చెవికిని జం చెను, ఉత్త 

శాపము, ఉదరబంధనము, హారము, ఉప గీవము, బాహునూల: 

సి తంంంసురి కాలి కడియవు చేలికడియమనము శారలీయందు మూడు 

స యయుములున్కు మొలనూళలున పట్టమును, కుచ్చెళ్లు అందమైన అంచుల 
ఓ ల మ 
ణా నప, చెతి వేళ్ళకు రత్న ములు గల యుంగరములును, శాలి కడి 

యం ములకు గనాడ రిత్నే ములును, నొసట గుం్యడని బొట్టును, చంద 

న ఆగకుగాని, గ రీరవుంతయును బంగారపు వన్నెయును ధోవతి 

“మండ వజకును ఇరునె వైపుల 'ప్రీచేవతలు కుడివైపున సరస్వతి 

ము సుం ఎకమబ పున సావి తియును సమ స్తమైన అలంశారముతో 

శియును ఉండవలయును, ఇట్టిది బహ్మలక్షణ మ నియెరుంగవలయును 

( గ వముర్ము? బందిం ఏన తేంచ కిరీట మకుటాన్వితం ' 

ఏ తాంబరధరంయు క్త కం శా్యామవర్లాంగకో భితన్ః de 

సరషవకకా 3 నకుర్యా శ్రదూన్ర్వే శ్రీ వక్సలాంఛ నమ్ " 

య గవుదశో తాళ చేనచాంగమానంచమానయేత్ | 24 

క యుకోం విగ దాధరం వోర్భ్యనూ శీత మేవచం 

న , వెపరపహా 3 Hom త్చురతో వామహ స్తశే। 29 
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దవీ.చేత్వృభయంపూర్వస వ్యేచాప రేచకయుక్ 

అపనేవామవా స్తేతుపసాంచజన్యావధార ణమ్॥ 26 

తత్సమంకర్ణ ప్మతంస్యా త్కుర్యాన్మక రకుండలమ్ 

(పసన్నవదనంతుంగ నాసిదీర్షావీశోభితమ్॥ 27 

హారోప గీవనంయు క్షం యజ్ఞోసూ తో త్తరీయకన్ 

రతో్నో దరబంధంస్యాద్ బాహుమాలావిభావీ.తమ్॥ 28 

కటకంకటిసూ[ తఠచ కేయూరలరత్న పూరితం 

రత్నాంగులీయ వై ర్యు కం పాదజాలవిభాపీ.తమ్॥ 29 

నల కాంతమంచలంస్య్యా తృీతాంబరవిలంబనమ్ 

శిరళ్చ(కంశిరఃప్ప ప్రేయు క్తంసర్యాంగ భూవణమ్? ల్ 

వ్యయోర్జంఘావసా సంస్య్యాద్ వనహాలామనో హారం 

చీవంతువిషముమూ రిఃసా్యాచ్చ క్యు కంతు పార్వ యోూః! dl 
క్ జాలి ఎఖ జాయన్ "జ | 

_ ఇశీ/భూమిందవీ,. కేవా మే స్టావ రేజంగ మేఒనీవా 

కుల్యాదాసనఠివాపీ స్థానక ౦ చావీవినచ। §3 

ఈ! నాలుగు చేతులు, రెండు కన్నులు, కిరీటము, పచ్చని 

వస్ర్రముః అకువచ్చవన్నెయును, అథొమ్మున (శీవత్సమనుగుర్హు ఉత్తవు 

డళ తలము మొక్క కొలత (పకారము రూపమునునిర్నించవల యు ను 

ఎడము మైచయ్యి కటకాముఖహ_నము (అన్ని (వేళ్ళను వంచి నుధ్య 

(వేలిని బొటన వేలికి ఆనించి చూపుడు (వేలిని ఆరెండు |నేళ్ల దగ 

69 కి చేర్చ బడినది) గాని లేక గదగాని, దిగువ చెయ్యి వరద వాస్త 

మును, కుడ వైచచెయ్యి అభయమును, దిగువ చెయ్యి చ్మకమును కలిగి 

యుశిడవలయును, కొఠందరు ఎడము చెయ్యి శంఖమును రచింతురు. 
ఆ శంఖముతో ననూనముగా 'చెన్రలయందు కరప తీములుగాని 

మకరకుండలములుగాని రచింపవలయును. నవ్వుత గాడిన ముఖము 

ఎత్తేయినముక్కు. నిడుడలైన కన్నులు హారను ఉపగీవము జం బెము 
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కక వీయము రత్న ములతో గూడినయుడఠబంధక్ప బౌహువాల కాలి 

శ షయషియవులును ముల తాడును బాహుపురులు రత్నములతో గూడి 

సమయ ను రత్నములు గల యుంగరములును, చీలమండల వజకు 

* వతి యొక్క అం చులను తల వెనుక, శిరళ్ళ్మకమును అన్ని యవ 

అమువవులయందు భూవణను లును, మూకాళ్ళ దిగువ వరకువనమాల 

చేయును. పైత త దేవతలు కుడిన వ. 

బత 

న. చతుర్భుజం తిచేతంచ జటామకుటమండితం 

వ్యా ముదర బర 6ంజాసో భా గ్టేషచ చసమలంకృతే మే క్రీశ 

నీవ్యంచల లంచసంయు కృం ర కృవర్షా గకోభితం 

పహారోప ప్మగ్న వక్షస్తు శూ బాహుమాలావలంబనమ్!। sy 

కికీటంరత్నే బంధంస్యాద్ రు దబంధమథావివా 

పతోదరంచబంధంవా రత్నోదరనిబంధనమ్!! ప్ 

కటకంక టిసూ[ తంస్యాత్. కేయూరంపూరిమాన్వితం 

ఇచాపహుమూలా భిదా మైశ్చ సళ్వాభరణభూషీతమ్!। వైట్ 

వా మేతులంబష్మతంస్యాదవా మేన క్రకుండలమ్ 

(పొాగభయహ స్తంస వ్యేవరదం
చామహ స్త సేః స్ 

ఆపశేవామస ప్యేతు హరిణము[ దాంగధారణన్ 

మకుట: వామపాన్మ్వెతు చం (దశేఖాసమన్వితమ్॥! . వ్ 

దతీ.తజార్క-వుప్పైళ్ళీ నానంగంగాజటాలశ శే 

దూ ళశ్వాఖఃస్వర్ష సుందరరి పుష్కరంస్యాన్నకుటాంత శే! స్ 

మే స్య చాన్వితేవర్తి క్త: స్యా ల్లీ లలా చేనైక శే త్రయుక్ 

గీవస్యవామపా రేలు శ
ాలకూటసమన్ని తమ్! 

40 
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యజమా తోశరీయంచ సర్వర త్నాంగులీయశే 
ot 3 ఐ= ఒకో 

స్థానక ఠి చాసనం వాపి పాదంనూపురశ్ భితమ్" 41 

వవంతురు[ దమూ ర్షిఃస్యాద్ వావుభా గేతు పార్వతీ 

ఉ త్తమదళ తా లేన మాన యేత్య్వంగమానకమ్! | 42 

చేవీనామవిసర్వేపొంమధ్యమందశ తాలకం 

పద్మవీఠంమహో వీఠం (తీమూ_ర్రినాంచ యోజయేత్ | 43 

(పపాచతోరణంవాపి కల్చవృతంచసంయుతం 

వవంతురు[ దవిస్త్వాదిన్ కుర్యా త్తద్విధివ తతః! db 

సర్యాలంకారసంయు కృం దేవంధ్యా త్వా తిమూ ర్హినం 

అన్యమను క్షంసక్వేషాం ఛా స్తమా న్రేణయోజమయేత్ | ష్ 

ఉ త్రమదశ తాలవశాగుయత్ (బహ్మవిష్ణుశివసకలాంగ శై 8 

స్టావ రేచజంగనుకేయదు కం శిల్సిభిఃకురు వో క్తంమునివరెః॥ 46 

బ్రితీమానసా రవాస్తుశా స్తే తిమూర్తిల కణవిభానంనావు 

వకపఠిచాళ దథ్యాయ ః 

తా॥ నాలుగుచేతులును, మూండుకన్నులును జటామకుటను, 

పులితోలు వస్త్రము మోకాలిపైనను, కుచ్చెళ్ళు మంచి అంచుతోను 
వారని వన్నెయును, హారము ఉప్యగీవము, బావువూల, కిరీటము 

నఠిదు రత్నములు లేక జటాబఠ6ధ మైననుర చించవచ్చును. ఉదర బంధము 

ష్యతములతోగాని రత్నములతోగాని రచించవచ్చును. మొల్మతాడు 
కాలికి కడియము పవాహుపురి మొదలైన సమస్త భూపషణనులును 

రచించవలయును. చెవులకు యెడమను లంబప్మతమును కుడిన మకర 

కుండలమును కుడిముందు చెయ్యి అభయమును, ఎడమ ముందు 

"చెయ్యి సరదమున్కు వెనుక కుడి చెయ్యి జ్ఞానము దయును, నెనుక 

యెడవమవేతియందు లేడియును, కిరీటము యొక్క యెడమ పక్క 

బాలచం[దుడును, కుడి పక్క జిలైశు పూలుస జడలో సర్పమును 
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గంగయును, కిరీటమున గతిక, బంగారు వన్నెయును ఎరుపు వన్నె 

యును గోల పదమును ముఖము చిరునవ్వుతోను నొసటకన్ను మెడ 

యందు యకనువై పున కాలకూటము, జందెము ఉత్తరీయము 

రత్నములతో గూడిన యుంగరములు, నీలుచున్నట్లుగాని, కూర్చుం: 

నబ్బుగాని, పాదములకు కడియములును, ఇట్లు శివరావమును రచించ 

వలయును. ఎడమువైపున పార్యతియును శివరూపము ఉత్తమ దశ తా 
లముతోను చేని రూపము మధ్యమ దశ తాలమానముతోను రచించ 
వలయును, పద్మము. వీఠముగాన్సి మహావీళముగాని క్ త్రిమూర్తులకు 
చేయవచ్చును. మండపముగాని, తోరణముగాని, కల్పనృతుముగాని 
రచించవలయును, (బ్రహ్మ, విష్ణు, శివ (వతిమలను ఇాస్తో క్ష పకా 

రముగాను సమక్టిస్థమైెన యలంశాఠములతోను, రచించవలయాను. 
ఇందు చెప్పబడని యంశములను 1 పతిమామాన లక్షణముల ననుస 

రించి చేయవలయును. (పతిస్టా విగహములకును ఉత్సవ వి గహము 

లకును ఒట్లు చేయవలయునని పూర్వము మవాద్దలచే జెప్పబడి 

యున్నది. 

109. (కశ్యపుని ఏకాదశ రు దులు 
కాళ్ళా = ఉరి వ పటలము 

న్లో చతుర్ఫుజా క్రి నేళాళ్చ జటాముకుట మండి తాః 

ఇ్యామవ స్త) ధరాఃస ర్వేళుక్ష వక్టాఃపకీ రతా | 62 

సమపాదస్థాన కాళ్ళ పద్నపీకోపరిస్థితాః . 
సర్వాభరణసంయుక్తాః సర్వపు మ్పైరలరికృ తా౭॥ 63 

అభయంపళశుంస వ్యే కృష్టంవఠద వామే 

వుహాబేవఃశివోరు డః శంకరోనీలలోహీతః॥ 64 

ఈ శానోవిజయ శ్చేశో దెవదేనోభవో౬భవః 
|g (| | wad . / బక్ టం సట . 

క్ర )శ సంతి మూ రు, దా స కాదశే స్క తాః స ఇ పొర న సాలే రు UR వ Ce 



254 భారతీయ మహాశిల్పము 

సోమంసింహోసనానీనం కుందశ ంఖనిభదు గతిం 

(పథామండలసంయు కం ద్విభుజం సౌమ్యువ కృ )క మ్; 66 

అనీనం వాస్థితం వాపి కుముదోత్పలహా స్తం 

హేమయక్టోపవీ తాంగం సఠాగభరణ భూవి.తమ్! 67 

శుక్ష వ స్తథరం శాంతం సర్వ పు ప్పైరలంకృతం 

ఈకో వై దింభుజశాంతః సర్వాభరణ భూసితః 

జటాముకుటసంయు కఠ శుకన స్టద్వ్య్యుతిఃస్థిత | 77 
ని ౧ వి (£9) 

శుక్తయన్లోపఏీతశ్చ ను క్ష సద్భోపరిస్థిత 
aa) ళో ౧౧ @ 

సూలందటణపహాస్తెతు కపాలంవామహా స్తశే॥ 78 

mon NV mee మాం 
ఈశ వవంసమా ఖ్యాత సృత్వవఫాస్కరఃకనూ త్ 

తా॥ నాలుగు చేతులు, మూండుకన్ను ల, జటాముకుటము, 

ఆకుపచ్చ వస్తంను, తెలని శరీరము సవుపాదమున నిలకడ, వద్భ 

పీఠము సమీస్తమెన యాభరణములును, సమ స్పవైంన పువ్పములునూ, 

కుడి'వెపున అభయము, గండగొడలి, ఎడమ నెపున జింక, వరదము? 
ట్... ar ది న 

కల చేతులును కలవారు పదునొకం[డురు.దులు మహాబేవ, శివ, 

రుద, శంకర సీలలోహిత ఈశాన విజయ, బేవజీన, భవ, అభావ, 

కపాలి అను వేర్లు గలవారు. పార్వతీసహి తుంయును, సింహాసనమున 
గసార్ముతడినవా'డును, తెల్లని శరీరమును. కాంతిముండలన్లు నందు న్న 

వాడును రెండు చేతులును శాంతము గల ముఖము, కూర్చుండి నట్టు 

గాని, నిలుచున్నట్లుగాని, తెల్లతానుర పువృమును చేతబట్లికొని CN ౧౧ లు 

యును, బంగారు జన్నిడమును సమ సమన భూషణముజునుు, తెట్రని 
ఎవి ఓ... లా 

వ సము శాంతేము అన్ని వుప్పములతో నలంక రింపబడ్ నట్టియు Pe 

ఈశ (రుడు రెండు భుజమలును, శొంతరూపను సమసాభరణముం, 
woman! 

జటాముకుటము, తెల్లని వస్త్రము, నిలుచున్న వొండు తెల్లని జన్ని 



PI 
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దము సతేగ్డని పద్మము పై నున్నవాడు కుడిచేత శూలము ఎడమచేత 

కపాలము కలవాడు ఈశుడని యరుంగవలయును. 

(ఇందుకొంత భాగము శిధిల మైనది) 

ఫీమకళ్చతుల్భుజోరౌాద సర్వాభరణభూపి.తః 
అభయంవరద€ చైవ శరాలంపాళశ ంచభారయేత్ | 183 

సీతవ స్త్రధారున్చెవ ఉగదృష్టిసదంస్త్రకః। 

ఉగక్చతుర్భుజోకా దో రక్తవ స్త్రసమన్విత: 146 

కరండముకుటో వేతఃస క్యాభరణభూపితః 

అభయంవరడో పేతం టంక ళూఅధృతేఃపరః 147 

స్థానకంభ| దపశేతుళు క్షవ స్తిధరంళుచిః॥ 

కాలాగ్ని రు దమూ క్రేస్తు లక్షణం వక్య తేధునా 

చతుర్భుజం తినే తంచ జ్వాలామా లోపక్ 'ఖితం॥ 133 

34 

ఖడ్లభేటక సంయు క్రం శశాంశకార్గధ్భతంపరం 

ర క్రవ స్త్రభరంరా! దం సర్వాభరణభూపి.త9॥ 133 

రకోర్థ (కేశ సంయు క్రం సింహాసనో పరిస్థితమ్॥ 

చతుర్భుజం (తినే తంచ. ... పడ్మవీకో పరిస్థితమ్॥ _ 135 

(శ్రీ/శంకొ హే్యవమాఖ్యాతో నాగ ధేవ స్వథధోచ్య తే॥ 186 

100. బంహ్మకు ద్వారపాలకులు 
అపరా, 880. వ సూ,తేము విశ్శకరోచాచ 

క్ష్ (బహ్మాణో2ష్ట_పతీహారాన్ కథయిష్యామ్యును[కమాత్ 

పురుషా కాఠగంభీరాః నుకూర్చాముకుటోజ్ఞ ్వలాః॥. 

పద్మం సుక్ పు స్తకండండః వామేస్యాత్ సత్యనామకః 

శస్తా)పసవ్య యో గన డలీ కేధర్శకోభ వేత | 

ఆకపద్మాగమాదండః వా మేవైవ। పియోద్చనః 

దండాగమ్మ నుక ఫలకం యజ్హః గాత సర్వ 
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అకసూ త౭గడాశ్రేటం దండోవిజయనామకః 

అధోవహాస్తాపస వ్యెన ఫలయుక్ యక్షభ్శ దకః॥ 4 

అమపాశాంకుశ దండాభవః సా్యాత్సర్వ కామదః 

దండాంకుశ పాశ పద్మం విభవఃసర్భశాంతిడః॥ ర్ట 

తా॥ (బహ యొక్క. ద్వారపాలకుఅను చెప్పుచున్నాడు. 

మనువ్యు రూపమును గొప్ప బలముగల శరీరమును దర్భ్శకటయును 

కిరీటమును గలవారు ఎనిమిది మంది తూర్ప వాకిట కుడివైపున 

సత్యుడు పద్శను (నుక్కు ఎడవమవై పున పుస్తకము దండము చేతుల 

యందు గల్పీయుండును, ఎడమవైపున ధర్మకుడు పు సకము దండము 

కుడిచేతుల యందును, గలిగి యుండును, పద్మము (సుక్కు. యెడమ 

దవీణద్వారను యొక్క కుడివై పున |పియోద్భనవుశు కుడిశేతుల 

పోతుల యందును యందు జపమాల, పద్మము, ఎడమవేతులయందు 

కలిగియుండును, ఎడవుపై పున యజ్జుడు కుడి జేతులయందు దండము 

పుస్తకము డండము పు స్తకము, ఎడమచెతులయందు | సుక్కు, ఫలకము 

కలిగియుండును, పక్చ్మ చ్యారమునకు కుడివై పున విజయుడు కుడి 

చేతులలోఅక్షమాల, గద, ఎడమచేతులలో శేెటము, దండము కలిగి 

యుండును. ఎడమవై పున యకభదుడు కుడిచేతులలో గద, ఫలముక 

ఎడవముచేతులలో ఖైటము, ఫలము, ఉత్తర ద్వారమునకుడి నై పున భవుండు 

అమాల పాశము కుడిచేతులలోను, ఎడమవైపున విభవుండు దండము 

అంకుశము కుడివేతుఆతోను పాశము, పద్దము ఎడవువేతులలోను 

కలిగి యుండును. 

111.(బహ్మ లక్షణము 

కాశ 48 వ పటలము 

కో. చతుర్వ క్ర)శ్చతుర్చ్భాహు ర్లవితాలసను పభః॥। 08 
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జటామకుటసంయు కృః పింగాక్షశసర్వభూపణ? 

క్ర ప్లాజనో శ్చరీయశ్చ యజ జ్రిసూతసమన్వితః॥ 99 

పుక్షవవ్రుధరణాంతేః కటటిసూ సూ తఃసమేఖలః 

సుక క్ష మాల్యాను లేపళ్చ క ర్లాకుండల మండిత "॥ 100 

చవ చేబాతునూలాంచ కరార్చం వైవతుఛార యేల్ 

క చుండలుంకుశ ౦వామే దమీశ సుక్నువాతథా? 101 

అజ్యస్టాలింప శాం చ్చైవ వామహన్వేతుథారయేత్ . 

అభయవర చౌపూర్వ హస్తైవా౬థద్విబ్ లీ తవు 103 

ఆసనేతూభయా బాం ఘే కో ధయీత్తుపరస్పరం 

మే ఢమూలోపరిష్టాతు వామవా 'స్తమధోముఖమ్॥ = &0కి 

సవ్య్వహా స్తంచతత్నూ తే త|తన్యస్థాసమస్థితం . 

దఖీణేణాక్షమాలాంచ వామహన్నేకమండలుమ్, 104 

సరస్వతిదరు భా? సావి తీనామపార్భ్యకే 

అసీనా వాస్థితా బా౭_పి పడ్నపీక్ గపరిది(జ॥ 105 

తా! నాలుగు ముఖములు, నాలుగు వేతులు, ఎరని శరీర 

జటాముకుటము, గోరో జనమువంటి కన్నులు, సమ స్తమైన భూవణ 

ములు, జింక చర్మము ఉత్తరీయము జం చెము, తన, వ్యన్రుము 

శాంతే స ఏ భౌవము, మొల తొడు మేఖలములళతో, చెల్లని దండలు 

“గందము, ఎ చవులకు కుండలములు, కుడిచేతులలో అశ్నమాల, దర్భ 

కట్ట ఎడమ చేతులలో కవుండటువు దర్భ లేక కుడిచేతులలో 

సుక్కు, (సువము ఎడము వేతులలో ఆజ్యస్ట్రాలి కుశ రచించవచ్చును 

లేక ముందరి చేతులలో అభయము వరదము క లిగియుండవచ్చును. 

కీకముక రెండు పాదములును ఒకదాని నొకటి ఆనుకొని యుండ 

వచ్చును. మేథ నురాలము యొక్క. సె భాగమున ఎడమ చెయ్యి 

తిరి ] 
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వరదము కుడి చెయ్యి శానితో సమాన సూ తీమున అభయను ను, 

కుడిచేత అవమాల' ఎడనుచేత కమండలును కుడినైపున సరస్మతి 

ఎడమవైపున సావి(తి పద్మపిఠమున గూర్చుండినబ్లుగాని, నిలుచు 

ల నే. 4 దరె | ము, న్నట్లుగాని రచించవచ్చును పది (బన్మా యొక్క లక్షణ 

మయవుతేము 

న్లో, అపాథదండసృటికావనూలా సువర్ష కుండీసర నీరుహాణి 
లు . ౯ 

బి భాణనూార కజటాకలాపం చతుక్కుఖ9వీతరుచంనమా మి, 

(శిల్బరత్నమున గలదు) 

ఛోి॥ మోొ చోూదుగకోల, స్పటిక పు జపమాల, బంగారు కమండ 

లువుః పద్మము నాలుగు చేతుల యందును మిగుల నెరనయిన జడ 

లును నాలుగు ముఖములును ప పసుపు సన్నెయును గల _బహ్మకు 

నముస్క_రిం చెదను, 

సవురాం 77 వ. అ 

“బహ్మానలార్చిః_పతిమః॥ ర్రవ్యఃనుమహాద్యుతిః 2 

సూలా8గం శ్వేతపుష్పళ్చ శ్వత వేష్టన వేస్టీతః 

కృష్ణాజినో త్తరీలాళ్ళ వ్వ్యతరాసాశ్చ తుర్డుఖః! వ్ 

దండఃకమండలు శ్బాస్య క ర్తవో్య వావమవా సయ్య 

అకుసూ తథరస్తద్వత్ హూాంజా మేఖలయావృతః॥ ద్ర 

కారో ్యవర్షయనూానస్తు జగద్దతీణ పాణినా 

వవంకృ లేతులో శేకో కమేమంభవతిసర్వతః॥ ద్ 

అపరా 214వ సూ తము నిళ్వకరో వాచ 

శో బుగ్వెదాదివిే దేన కృ తాదియుగ భేదత।ః 

వి పాడివర్ణ భే దేన చతుర్వ క్షృిశ్చతుర్భుజః 1 
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(బహ్టువి తామహ్నెవ విరంచిఃకమలాసనః." 
ఏశై కస స్రయుథా (పోకా మూ ర్రిఃా స్టే మేవీ నః 

అక్షసూ[ తంకనేదక్షే శుచి స సృస్యోర్ష్య (తస ఈత: :. 
పుస్తకం వామవ్యోన్పేచ తస్వాధస్తాత్ కవ కమండలిణ 

క ములాసనవమరా _కః స్యాత్సీర్యువర్డ హీశే| పడా 

క్ర తాయుగేభ వే చైవం కర్త ఎ్రసవరాదిషుః శ 

తా॥ బు? ము మొడలగు నాలుగు శేవముళతోను 
చఅముగము మొదలు నాలుగు భేదములళతో న్కు ca 

ఇ్ఞీవములతోను _బహ్మ్, వితానుప్తా విరంచ్తి. కనులా, 

ములు నిర యిం పబడినవి. అందు ఒకొక్క రూష లక్షణములను 

చెప్పుచున్నాడు, కమలాసన మూ రికి కుడిచేతులయందు ఆహీసమూాల 

దానిపైన అగ్నిపాతము ఎడమ చేతులయండు ఫఘుసక్ ము 

దిగువ న కనుండలువ్ర కలిగి యుండవలయును, కలియుగమున 

మైనదని తెలియవలయును, 

స్ట 

నాను 

న్ విఫేచ్చతుర్నుబల దేవం వకుర్యాహుంకుళ్ళవణం 

రత్నకుందలనం యుక్తం లంబకూరో, వవికికం 

కమా భినధరం గారం శుక్షాంబరవిరాజితం. 

దవేణంవరదంహ స్తం త డాస్యంకుభ ధాకిణర॥ ఎత 

కమండలుధరంవా మం తథాన్యంసంయుతంళు భా 

బి భాణంచతురో వేడాన్ పురతశ్వాస్యవిన్యశేత్ | కిస్ 

వా మేపాన్మ్వేతుసావ్నిలీ దశ్మీ జేతుసరస్వతీ 

ఆ ఖ్యస్థావం పురో భాగేమనార్ష శృసమన్న తేక 

పహూంసారూఢంవిఖెల్ శ్యావి క్యచిచ్చ కమలాసనమ్ 

స) ష్టాతఠసర్వలో కానాం | బహ్మాణలపరిక 
ల మేల్ ఈ వాళి 
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న్డ్ అకసూత్రంపు స్త సళంచ శుచి శై వక మండలుః 

నిశంచేఃసాభవెన్నూ | ఢి ద్వాప రేసుఖడాయి.॥ స్ట్ 

తా! విశంచియను లత్షీణమును చెప్పుచున్నా డ డు, అకనూల, 

చేతులలో రెండును ఎడము చేతలలో శెండును కలిగియుండుట 

జశ్వాపరమున ముఖ్యము. 

A] కమండలుశ్చాతుసూ తం (సువళ్ళ్చ పు స్తకంతే ఖా 

సి తామహస్యమూ ర్తిఃస్యాల్. ( తేతాయాంనుఖదా యిన్, 6 

తా॥ పీతావుహా లటేణమును చెప్పుచూన్నాడు. కమండలున్క 

అక్షనూల, (సువము, పుస్తకము కుడిచేతులనుండి వరుసగా నాలుగు 
కలిగి యుండూట (లేతాయుగమున ముఖ్యము. 

నో పు స్తకతచాకసూ[ త్రంచ నువకేషనకమండలుః 

బవ్నాణఃసాభ వేనూ రః కృ తేతునుఖదాయినీ॥! 7 (న శ్రి నాభ వన్ఫూ తః కృ కతునుఖ 
(బహ్మాసవ క్రఏఃసు ఫానః కర్ణ సంస్థితకుండల ॥ 

కరటనూ*లాశో భాఢ్యసమాంసగల కేశ కః 8 

త్ర _సకాంచనవనర్తాభో మణిరత్నహారోజ్జ్యలః 

ముకాకటక శేయూర సర్వాభరణ భూవీ.తః॥ 0 

శా! (్రైహ్మ యొక్క లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. నాలుగు 

ముఖములును, చెవులకు కుండలనులును, కిరీటమును, హారములు ను, 
గడ్డమున "నెం డుకలును, బంగారువంటి శరీరకాంతియును, రత్నహోర 
ములును, ముత్యేముల డండలును, కడియనులు ఛాహుఫురులు 
సమ స్తమైన యాభరణములు కలిగి కుడిచేతులలో పుస్తకము, అక్ష 

మాల, ఎడవుచేతులలో (సువము, కవుఠడలువు కల రూపము కత 

యుగమున పూజింపబడినది యని తెలియవలయును, 



వ భాగము 261 

112. చంధార్భ పితామహ లక్షణము 

అపరా. 2185వ నూ. 

నా పుడళ్ళి జంచచతుర్వ క్ర ”ం సళ్వాభరణభూపీ.తం 

క మరిడలుంచాక్షసూ త్ర ముభ యో క౭జభధృత్మ_ రా! ల్ 

మృణాల మూధ్ధ్యక ర యో; క రృవ్యంశుళ్లబక్షణం 

సర్వాభరణసంయు క్షం సర్వకామఫల। పదమ్॥ 86 

తా! ఆజుచేతులు నాలుగు నుఖములు, సమస్తమైన భూషణ 

ములు, కముండలువు, అక్షమాల, రెండు పద్మము లు, తామర కాడలు 

"రండు, ఇట్లు అటు చేతులలో నుండవలయును. ఇట్ట మా పమును 

చం దార్క్యూపితామహుడందురు. 

(అనుబంధము 41వ పటము మాడుకు) 

112. సూర్యునకు దా గరపాలకులు 

అపరా 230 వ. సూ 

లో దండిచవీ8గశ శ్చైవ హ్యానందో నందక స్తథా 

 చి,తోవిచి తోజ్ల్ఞాతవ్యాః కిరణాకఃనులోచనః॥ 
“EN ఆ 

సర్వే తేపురుషా శారాః క రవ్వాఃశాంత్మిచ్చ తొ 

సవ్యదకీ నాల్ 7 
ను రాసు సపషదద నూతి ॥ 

అహ్టౌస్యుశ్చచతుర్గ్యాఃను సవ్యదమణతేకక్రమాలి | 
2& “a వ ద క్ 

తర్జనకర ణిన్చ్చైవ తామమాడశ్ళ్చడ డకః 

దండీనామత థఛానా నూ శుణుపింగలక స్యచః 

థ క్రిశ్చకఠణిస్థానే తా మచూడోఒప టేళకః 

పూర్వవత్ తర్జనిదండొ పింగల?
 పూశ్వదదీ. | 

¥ UN 

తర్పనా్యద్వేవ[జతుం డా
 చానండదక ఇతిస్మృతేః 

we అ వనం. ౧కక * 
10 

తర్జనీదండాపస వ్యె సంభ వేన్నండక స్తధా॥ 
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డ్వేతర్ణన్యాపద్భదండావామతశ్చి| తకఃస్థృతః =." 
తర్జనీదండాపస వే విచితోదవీ, గేస్టితః [1 

తర్జన ్ యాకరణీదండః కిరణాక్తస్తకైవచ . 
తర్జనీదం డాపసవ్యా (పతీహారంనులోచనః "౫. 12 

ఇత్యష్టాచ పతీహారాః సర్వవిఘ్నపణాళనాః 

సర్వ లేజోమయానిత్యం సూర్య బేవ్యపు త్యాత్నీకాః! 13 

తా! సూర్యుని యొక్క ద్యారపాలకులను ఎనిమిది మందిని 

చెప్పుచున్నాడు, తూర్పు వాకిట కుడ్మివెపున దండి, తర్జని, కరణి. 

తా మచూడహా స్టము (నడిమి వేలును బొటన (వేలి! ఆనించి 

చూపుడు. వేలిని లోపలి! వంచబడినది) వండను ఇట్లు నాలుగు 

చేతుల యంనుండును లేక తర్జని దండము ధరించవచ్చును పీరందరు 

మనువ్యు రూపముతోనే యుందురు. ఎడమవై పున పింగళుడు, తర్జని, 
శక్తి, త్యావుచూడవా స్తము దండము కలిగియుండును. దఠ్నీణవు 
వాకిట కుడివై వున ఆనంధుడు, తర్జని, తర్జని, పద్మము ' దండము 

నాలుగుచేతులయందుం౦డును ఎడమవైపున నందకుడు తేర్గని, పద్మము 

తర్షని, నండము నాలుగుచేతుల యందుండును పడమటి వాకిట కుడి 

వె పున చితకుడు, తర్షని, పద్నము, తర్జని, దండము నాలుగుచేతుల 

 యందుండును ఎడమవెపున నిచితుడు తర్జని, తర్జని, పద్మము 
దండము, నాలుగుచేతుల యందుండును ఉత్తరపు వాకిట కుడివెపున 
కిరణాత్యుడు, తర్షని, తర్దని, కరణే, దండము నాలుగువేతుల యం 

బుండుంట ఎడమవైపున నులోచనుడు తర్షని, కరణి, తర్ధని, దండము 

నాలుగుచేతుల యందు6డును ఈయెనమం[డుగురు శేజోముయుశై 

యుందురు సమ స్త విఘ్నములను నళింవచేయుదురు, 
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Ud. భాస్కర లక్షణము 

శకాశ ప 4రివ పటలము 

వేం 

వ! ద్విభుజాః పద్మహస్తాళ్ళ ర కృపడ్మాసచేస్థి తాః॥ . 79 

గ్ర క్షమండలసంయు కా; కరండముకుటాన్వి తాః 

ర నాంబరధరాఃసశ్వే సర్యాభరణభూపి.తా॥॥ 80 

ఛన్న ఏరఠసమా యుక్షాః భాస. రాద్వాదక స్మృతాః 

వికర్భనో వినస్వాంశ్చు వూ రండి వోభాస్కురో రవిః 81 

_లోకపాలః ప కాళళ్ళ లోకసా తీ త్లివిశ్రమః . 

ఆదిత్యశ్చత థాసూర్యః అంశునూవీ దివాకరః 82 

ఏ తేవెడ్వాదశాదిత్యా కు గృరాద కమాల్ స్థితాం! 

తా|| చెండు చేతులు, ఆ నిండు చేతుల యదదు పద్మములు 

ప్యరని తామర పువ్పముసె నిలిచియుండుట ర కమండలము కరండ 

ముకుటము. 'ష్మశని వ్యస్త్రముణ. సమస్తాభరఠణ ములు శరీరము వస్త్రము 

లతో గూడ యుండుట గలవారు పది రెండు మంది థాస్కరులు, 

విక ర్రనుడు, 'వివస్వంతుడు, మా ర్తండుడు,. భాస్కరుడు, రవి, లోక 

పాలును, (పకాశుడు, లోకసాతీ తివి కోముడు, ఆదిత్యుడు, 

సూర్యుడు, అంశునూాపి అనువారము ఉత్తరము నుండి వరుసగా 

నుందురు. 

థీల్ప్క 25. వ. అ 

ఫో! ర కారుణాంభోజధర లక రాభ్యా మా దీప "ప్రభా మండలనుధ్య 

సఠిస్త౦॥1 
ఇ 

సూర్యంపిశ ంగాంశుక గంధవాల్య్యా 

మాదీ ప్త్రదివ్యాభరణంనమామి॥ 80 

(మయవమతే మునను గలదు) 
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తా, ఎరని తామర పూలు రెండు చేతుల యందును 
(పకాళించుచున్న కాంతీమండలము నడువునుండువాశును. ఎర)ని 

వస్త్రములు, ఎర నిమ్మెపూత, ఎ(రని పూలడండలు కలవాయను 

సువర్ణ కృ రత్నమయమెన సవుస్తాభరణములు కలవాడును, అగు సూర్యు 

నకు నమస్కరిం చెదను. 

శక సార మష్టా కరము 
శిల్పరత్నం 3, అ. 

ల్లో! అరుణసరోరు హసంస్థ సి్రదృగరుణో౬రుణసరో జయుగలధరః 

కవి తాభయవరదకలో ద్యుతివింబో౬మితభూపణ 

స్వినోఒ౬వతువః॥ Bl 

ఆతా॥ ఎరరని దామర పువ్వు పైనుండిన వాడును, మూడుకన్ను లు 

గలవా(డును, "రెండు ఎ రని దామర పూలు చేతులయందు గల 

వాడును అభయ. వరదవా స్తములు గలవాడును సమ న్తమైన భూవ 

ణములు గలనొడును కాంతిముండలను యొక్క నడువునుండిన 

వాడును అగు సూర్యభగవానుడు, వింమ్ముల ను రథ్నీంచుగాక, 

116. (గహసహిత సూర్యమూర్తి లక్షణము 
| అపరా, 2]4 వ. సూ, : 

శో) ఆదిత్యన్య పవత్యూమిం మూ రిదుషస్ట గహోన్వితేం 

ర కృవస్థో మహో కేజాః సితపద్భోపరిస్థిత ౩1 10 

Seer క్ష న ర్వ్యాభరణ భూ వితః 

జశైకచ కృశ్ళ క్యేతవంకజధృత్కరః “il 

తమలి మధ్యస్థోర క్రవాసనః | 

ఇదవూాడిత్యరూపంస్యాల్ సర్వపాప పణాశ నమ్, 12 

శ్వతవర్థభవేత్ సోమో రకోహ్య౭ గారక స్తథా 

బుధళ్చవీత నర్గాభ సాదృ(గూపంగురో స్తథా॥ 183 
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365 

గోశ్నీ రథవళఃశుు కః కృృష్టవర్శఃశ్ నై
 కరః 

ei ౯3 

'రాజూవర్తన్ గోరావార్టూ 
మః శేతుఃసదాభ వేల్ 

14 

సోమఃకమలవా స్తస్యాత్ కు చోదండక మ
ండలూ 

ాాగాసనసశ *1బుధోగురుతోొ శ్షకముండలూ!॥! 
15 

ధా ఇ) స 

అక్షంక మండలుంశు కః శొన
ిర్హండకమండలూ్య 

అర్భకాయస్థితో రాహు? శ
ేతుఃకఠ పుటాక్యతిః॥. 

16 

సప్పాక్వరధఆ దిత్య శ్చం దోదళ 
హాయఃస్థృతేః 

ఊుషారూఢో.ంగారకక్స బుధఃసర్పాసనస్థితేః wl 

హాంసారూఢంగురురివిదా కల్ శు|కందర్జురబావాన
రి 

శ్రనించమహీ పొారూఢం రాహుండవై 
కుండమథ్యగమ్॥ _ 18 

సళ *వీరాక: వింజీంతు శ నించంహా “)కళాలక ౦ 

ఎవ "ల లు / 

కిరీట మా లాక్ భా డ్వాః సర్వా
భర ణభూపి.ఆ "91 19 

ఇవి సూత్ర సంతాన గుణకీ ర్తి |పశాశ ప్రో కృ శ్రీ భువనదేవ
ా 

చారో కాపఠాజతపృచ్చారూ3 
|బహ్మసూర్యాదినవ గహాధికారో 

su 
౧న జ 

సామ చతుర్ణకో త్తీర ద్విశో తతమం 
సూ తమ్, 

శా; చందుడు మొదలగు నెనిమిడి (గహములతో హాడిన 

సూర్యుని [మొక లఅతుణమును చెప్పుచున్నాడు. తూర్పు ముఖ 

౧ 

మును, ఎరుపు వన్నెయును, గొప్ప తేజస్సును, తెల్లని పద్మను పై 

వ్ ] 



266 భారతీయ మహాశిల్పము 

నున్న వాడును, సమస్తమైన శుభలక్షణములును, అన్ని విధములైన 

ఆభరణములుగలవాడును, రండు చెతులును లక్కు తలయును, 

చేతులయందు పద్భములును, గుఠి|డ తేజన్సు గల బింబము యొక్క 

నడుమనున్న ఎ వాడును, ఎ్మరని వ్యస్ర్రుములును, కలవాడు సూరు్యుండని 

"తేలియవలయును, చం్య్రదుడు పడమర ముఖము తెలుపువన్నె అంగా 

రకుడు దవీణ ముఖము ఎరుపువన్నె, బుధుడు త్తరముఖను పసుపు 

వన్నె, గురుడు తూర్పు ముఖము పసుపు వన్నె, శుకుడు తూర్పు 

ముఖము తేలుపువన్నె, శని పడమరముఖం నలుపువన్నె, రాహువు 

నై శృతి ముఖము నలుపువన్ని, కేతువు డవీణ ముఖము ధూ ము 

వర్ణము, చందునికి చేతులయందు పద్మము లుండును. కుజునికి 

చేతులయందు దండము కమండలువు ఉండును. బుధుడు యోగాస 

నమున నుండును. బృవాస్పతి అతవూల కమండలువు కలిగి 

యుండును. శుకుడు ఆక్షమాల కవమండలువు కలిగి యుండును, 

శని దండము, శమండలువు కలిగి యుండును. రాహువు సగము 

శరీరము మాతమే కలిగి యాండును  శేతువు. పగడవలె 

నుండును. సూర్యునకు ఏడు గు(రములు గల రథము చం! దుశు పడి 

గు|రములు గల తేరు. అంగారకుడు. 'మేకవోతు-పె నుండును. 

బుధుడు సర్చాసనముపై నుండును. బృహస్బతి వాంసపై నుండును, 

శుకుడు కప్పి నుండును. శని దున్నవోతుపై నుండును. శని 

రాహువు కుండము యొక్క. నడూమనులడును. కేతువు పాము 

పడగ ఆశారమున నుండును. శని భయంకరమైన కోజలు కలిగి 
యుండును. కీరీటములు హారములు మొదలయిన భూవణములు 

అందరికిని కలిగి యుండవలయును. 
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వీల్ప. ఉత్త, 25, అ అ 

శో రషక్రొవ ర్లోమహో తేజా ద్ని వాహుఃపద్మభృద్ రవిః . 

సస్తభిస్తుర గైద్యు కే సర్పరజ్ఞసమన్ని తే॥ . 280 

వకచ్న శేర ధేతివ్టన్ పాదా| కాంతసరోరుహః 

మా ణిక్యకుండలో పేతః పద్మ రాగకిరీటకః। | 139 

రకాంబరధరోరమ్యః నువ్య కాంగో మనోవారః 

అనూరుఃసారధిః కార్యః (పతీహా రాచ పార్శ్వ యోః॥ 140 

దండపింగలనామా నా ఖడ్లఖటక ధారిణ్ "| 

తా॥ సూర్యుడు ఎరువు వన్నె గొప్ప తేజస్సు రెండు చేతు 

లలో పడ్శములు ఏడు గు రములును ఒంటి చకమాను గల రధము 

సర్పము (తొడు పద్మవీఠము మాణిక్య కు ఠిడలములు సూ ణిళ్య కిరీటం 

ఎర్రని వ(స్ర్రుములు, చక్కని రూపము అనూరుడు రథసారథి డండుడు 

పింగళుడు అనువారలు ఖడ్లమును ఖెటకనును బూని సూర్వున కిరు 

వైపుల నుండుటయును గలది సూర్య లక్షణము, 

(అనుబంధను 42వ పటము మూడుశు 



268 భారతీయ మహాళిల్పముూ 

117. చంద లక్షణము 

శల్య, ఉత్త, వద్ధ వ 

ష్! చండల్చి| తేవిధాతవ్యః క్వేతాంబరసమావృతః। t4} 

దళ శ్వేతాళ్వ సంయు క్ర హమూారూఢ స్యందనంళుభాం 

ద్విభుజోదవీ.జేపాణా గడాంబి భత్ సృథూదరీమ్! 143 

వావుస్తువర దో హ_స్తః శశాంకస్యనియాప్య తే" 

తా॥ చం దుడు తెలుపు తెల్లని గుర్రములు పది గల రధము 

"రండు చేతులు కుడిచేత గద కలవాడు. 

118. అంగాళక లక్షణము 

శిల్ప ఉత్త, 25 ఆ, 

శో॥  ధరాప్పుతస్యవయ్యామి లతణంచి తేకర్మణి 

: చతుర్ఫుజో మేమగవు శ్నాంగారక సమద్య్యుతీః॥ 143 

దకీణంపు స్తకంవా స్తం వఠడంపరికొల్పయేత్ 

ఊర్లంశ | క్రసమాయు క్షం హమాళ క్తిగదాధరౌ॥ 144 

తా! అంగారకుడు నాలుగు చేతులును కుడివెపున పుస్తకము, 

వరవము, పెన శ క్రి దిగువ గడ యెడమువై పునను మేవచాహానమును 

ర చించవలయును, 
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119. బుధ లక్షణము. 

శిల్ప. ఉత్త, ౨5 ఆం 

హాయా ఢంసం|పనక్నే ర్ట కర్షి కారసను ప్రభం 

భూ పావిభాపీతమ, 145 

32] 
సతమాల్యాంబరభరం స్వర్జ 

వరదంఖడ్షసంయు క్ర క్రోం భట శేనసమన్వితం 

గదయాచసమా యు చక్రం బృ థాణందోశ్చతుష్టయమ్॥ 

పనంలికెచ్చం[దసూనుం బుధంగవాపతింవరమ్ 1 

తా బుధునకు సింహా వాహనము పసువువన్నె పసుపునస్రుం? 

బంగారు నగలు, వరదము ఖడ్దము, ఫేటకము గద నాలుగు చేతుల 

యందును రచించనలయును. 

120. గురు లక్షణము, భృ క్రలక్షణము 

శిల్ప, ఉత్త. 25, అ. ees 

క్లో తతో చేవసకు శ్లేఖ్యః కు కళ్చభ్ళగునందనః - 

చతుర్భిర్భాహుభిర్వు కృ స్పత్తేకర్నివిశార స _ 148 

వరడాసాకుసూ లె చ కవుండలుధ రాత థా 

దండినెచత ధా చఛచాహూ చి భాశొ పరికల్పయేత్ ॥ 149 

శా॥ బృహస్పతి శుకుడు నాలుగు చేతులతోను వరదము, 

అక్షనూల, కమండలువుతో చాగదండము కలిగి యుండవలయును: 

అయ్య 121. శనైశ్చర ల క్షణము 

న్ఆ్బం ఉత్త, ఇగ, అ 

కో!  సారింనీలనమా ఖెసం గృ థఛారూథఢం చతుర్భుజం 

వరదంవామసంయు కృం భాపంఘూాలంశ రంనిఫేత్ | 1న 
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తా॥ శని నీలవర్ణ మును, గద్ద పై నెక్కినవాడును నాలుగు 

చేతులు వరడనము, ధనుస్సు, ఎడమచేతులలోను శూలము బౌణము 

కుడిచేతులలోను రచించవలయును, 

122, రాహుకేతువుల లక్షణములు 

శిల్ప. ఉత్త, 25. అ 

న! సింహాసనగత రాహుం కరాలవదనంవికైల్ 

వరదంఖడ్తసంయు కం ఛేటళూలధరం[ కమాల్ |! 151 

ధూ మాడి బాహవఃసర్వే వర దాళ్ళగదా థాధరాః 

గ పృష్టసమారుంథా లేఖనీయాస్తు కేతవః॥ . 159 

తా||! రాహువు భయంకర మైన ముఖమును వరదను ఖడ్గము 

శేటము, ళూలము గల నాలుగు చేతులును సింహాసనము పెనను బ్రేక్ష 

రాహుకేతువు లిదుదరును ధూ[మవర్ణ్యమును శెండు చేతులును వర 
డు af.) | 

దమ గద రెండు. చేతులయ-దును గదనెనెక్కియున్నట్లును రచించ 
Oa ౧ 

వలయును, . 

123. గ్రహస్ట్థానములు-రూపములు 
శో (పాగాదిడిశ సంస్థాః శళిగురుబుధ భార వాక మేణస్త్యుః 

ఆ గ్నేయాదిస్వ శిషుధరణిజ మందాహి శేతవఃపూజ్యాః 459 

శు భసితవీతళున్లా ఈ క్లాసితధూ మకృవ్నవాః క మళ 

చం డాడ్యాః కే త్వాంతా వామోరున్య సవాముకరలసి తాః॥ 

154 
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అపరకరా భయము ఖా 

వికృతముఖో2_హి:ఃక రాహీ తాంజలి యుల్ 

దం గాస్యోదుందః సువర్ణ సద్భ ఇంకు కాది భూ పుళ్చ।। 155 

అరుణసరో రుహసంస్థ స్తిందృ గరుణో2_రుణసరో జయుగళ ధార? 

కవి లాభయవరదకనో ద్యు తిబింబోఒసితభూవణ స్వినో ౬ 
: వతువః॥! 156 

తా] (తూ) చందుడు (ద) గురువు (ప) బుధుడు, 

(=) శుకుడు (ఆ) కుజుడు (నై) శని (నా) రాహువు (ఈ) శితువు 

చం చుడు తెలుపు, గురువు తెలుపు, బుధుడుపనుపు, శుకుడు తెలు పు, 

కుజుడు ఎరుపు నలుపు శని రాహువు భూ మవర్శము కేతువు 
నలుపుఅందకును ఎడవుతొడయందు ఎడమచేయి నుంచవలయును. 

కుడిచెయ్యి అభయము అందు రాహువునకు వికారమైన ముఖము 

అంజలిబద్దుడును. "పెద్ద కోరలు గలవాడు శని బంగారు నగలు 

. సూర్యుడు మూడు కన్నులును రెండు చేతులయందు పద్శములును 

భరించి చుట్టును కాంతిమండలమును గలిగియుండు ను. 

mr PD rr 



972 భారతీయ మహాశిల,ము 
oy 

124, గృధా లక్షణము 

శిల్ప, ఉత్త, విస్ ఆ 

న్లో గాం కిరీటినః కార్యా నవతాల[పమాణశాః 

రత్న కుండల కేయూర హోరాభరణభూవీ తాః 157 

ఇది (శ్రీ/యద్విశ్వకర్శ వంశ మూలర్షి పంచకమధ్యమా హబభూనసగో త్ర 

పవిత్రే స్వర్తాచ్చమాం బా శేంకట శివార్యపా త, లమ్మాంబా 

కోటయ నుధీమణి పత, శ్రిమద్దాయ తీ ఏ రాడ్విశ్వకర్న  వఠ 

(పసాదజ జనిత కవి తాసుధారసపా త్ర పదవాక | పమూాణ నిధాన 

వినుర్శకాచార్య- శిల్పకళా కోవిద సర్వతర్శత్ర స్యతీం తే. 

స్థపతి తిలకాది బరుడ విరాజవూన, సుబహ్మణ్యాభి 

నాన విరచిత నానావస్తు శిల్పాగను శాస్త్ర పకిశీల 

నాత్మ కాం ధ తాత్పర్య సహిత భారతీయ మహా 

శిల్పము నందు శిలాలక్షణము గల లీంగ 

లవణము, లింగబేథములు,  భింగవీఠ 

లక్షణము లింగ వీఠ భేదములు వృషభ 

లక్షణము, (పతీహోరులు శివరూప 

ఇదములు, గణపతి భేదములు 

పున్నుఖ లక్షుణమూల్టు,ప్ర 

భద అక్షణములు, 

(బహ్మలమేణములు, 

సూఠ్య ఆవకుణములు, 

(గహముల లక్షణములు గఅ 

నవమ కళ 
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